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II. Tör vé nyek

2009. évi LXIII.
törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya
és Románia Kormánya között

a határokat átlépõ bûnözés megelõzése és leküzdése
érdekében folytatott együttmûködésrõl  szóló

Megállapodás kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad
a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ro má nia Kor má nya
kö zött a ha tá ro kat át lé põ bû nö zés meg elõ zé se és le küz dé se 
ér de ké ben foly ta tott együtt mû kö dés rõl  szóló Meg ál la po -
dás kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés a Meg ál la po dást e tör vénnyel
 kihirdeti.

3.  § A Meg ál la po dás hi va ta los ma gyar nyel vû szö ve ge
a kö vet ke zõ:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya

és Románia Kormánya között a határokat átlépõ
bûnözés megelõzése és leküzdése érdekében folytatott

együttmûködésrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ro má nia Kor má -
nya (a továb biak ban: Szer zõ dõ Fe lek)

fi gye lem mel a két or szág kö zöt ti ba rá ti kap cso la tok ra,
ab ban a meg gyõ zõ dé sük ben, hogy a bûn cse lek mé nyek

meg elõ zé sé ben és az azok el le ni küz de lem ben alap ve tõ
 jelentõsége van a nem zet kö zi együtt mû kö dés nek,

at tól a szán dék tól ve zé rel ve, hogy a köz biz ton ság ér de -
ké ben meg szi lár dít sák és el mé lyít sék a bûn ül dö zõ szer vek
kö zöt ti együtt mû kö dést és fej lesszék a ha tá ron át íve lõ
kap cso la to kat,

az zal a cél lal, hogy össze han golt te vé keny sé gük kel még 
ha té ko nyab ban lép je nek fel a nem zet kö zi szer ve zett bû nö -
zés el len,

ér té kel ve ed di gi együtt mû kö dé sük ered mé nye it,
figye lembe véve ál la ma ik nem zet kö zi kö te le zett sé ge it

és nem ze ti jog sza bá lya it,
figye lembe véve a kö zös ha tá ro kon a ha tár el len õr zés

 fokozatos meg szün te té sé rõl 1985. jú ni us 14-én kelt
Schen ge ni Meg ál la po dás vég re haj tá sá ról  szóló 1990. jú -
nius 19-én kelt Egyez mény elõ írásait,

szem elõtt tart va az Eu ró pa Ta nács ke re té ben lét re jött,
az egyé nek vé del mé rõl a sze mé lyes ada tok gépi fel dol go -
zá sa so rán, Strasbourgban, 1981. ja nu ár 28-án kelt Egyez -
mény és az Egyez mény nek a fel ügye lõ ha tó sá gok ról és

a sze mé lyes ada tok or szág ha tá ro kat át lé põ áram lá sá ról
 szóló, Strasbourgban, 2001. no vem ber 8-án kelt Kiegé -
szítõ Jegy zõ könyv ren del ke zé se it,

figye lembe véve az Eu ró pai Unió Ta ná csa 2006. de -
cem ber 18-án kelt, 2006/960/IB szá mú, az Eu ró pai Unió
tag ál la ma i nak bûn ül dö zõ ha tó sá gai kö zöt ti, in for má ció és
bûn ül dö zé si ope ra tív in for má ció cse ré jé nek le egy sze rû sí -
té sé rõl  szóló ke ret ha tá ro za tá nak ren del ke zé se it,
az aláb bi ak sze rint ál la pod tak meg:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalmak meghatározása

A je len Meg ál la po dás ban hasz nált fo gal mak je len té se
a kö vet ke zõ:

1. bûn ül dö zõ szer vek: a Szer zõ dõ Fe lek ál la má nak bel -
sõ jog sza bá lyai sze rint bûn meg elõ zé si, bûn fel de rí té si és
bûn ül dö zé si fel ada tok vég zé sé re fel jo go sí tott szer vek;

2. köz pon ti kap cso lat tar tó szer vek:
a) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl: Or szá gos Rend õr-

fõ ka pi tány ság Nem zet kö zi Bûn ügyi Együtt mû kö dé si
Köz pont;

b) a ro mán Szer zõ dõ Fél ré szé rõl: a nem zet kö zi rend -
õri együtt mû kö dés te rén a Bel ügyi és Köz igaz ga tá si Re -
form Mi nisz té ri um Nem zet kö zi Rend õri Együtt mûködési
Köz pont ja;

3. fe dett nyo mo zó: a Szer zõ dõ Fe lek ál la ma i nak bel sõ
jog sza bá lyai alap ján fel jo go sí tott és el já ró, a bûn ül dö zõ
szer vek hi va tá sos ál lo má nyá nak a ki lé tét és hova tar to zá -
sát lep le zõ tag ja;

4. el len õr zött szál lí tás: a bûn ül dö zõ szer vek olyan lep -
le zett te vé keny sé ge, amely nek so rán a nem zet kö zi együtt -
mû kö dés ke re té ben, fo lya ma tos és fo ko zott el len õr zés
mel lett le he tõ vé te szik a meg fi gye lés alatt álló do log nak,
vagy a meg fi gye lés alatt álló sze mély ál tal bir to kolt do log -
nak a Szer zõ dõ Fe lek ál la ma i nak te rü le té re tör té nõ be ho -
za ta lát, egy má sik ál lam te rü le té re irá nyu ló ki vi te lét,
a Szer zõ dõ Fe lek ál la ma i nak te rü le tén tör té nõ át szál lí tá sát
an nak ér de ké ben, hogy a bûn cse lek mé nyek fel de rí té se,
 illetve a bûn cse lek mé nyek el kö ve té sé ben részt ve võ sze -
mé lyek azo no sí tá sa a le he tõ leg szé le sebb kör ben meg -
valósulhasson;

5. mi nõ sí tett adat: min den olyan adat, amely, füg get le -
nül for má já tól, meg je le né sé tõl és ke let ke zé sé nek mód já -
tól, az il le ték te len meg is me rés sel szem ben vé del met igé -
nyel, és ame lyet a Szer zõ dõ Fe lek bár me lyi ké nek szer vei
nem ze ti jog sza bá lya ik kal össz hang ban mi nõ sí tet tek;
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6. igaz ság ügyi ha tó sá gok: a Szer zõ dõ Fe lek ál la ma i -
nak bí ró sá gai és ügyé szi szer vei;

7. ha tár men ti me gyék:
a) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye,
– Haj dú-Bi har me gye,
– Bé kés me gye,
– Csong rád me gye,
b) a ro mán Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– Satu Mare me gye,
– Bi hor me gye,
– Arad me gye,
– Ti mis me gye.

2. cikk

Az együttmûködés tárgya

(1) A Szer zõ dõ Fe lek erõ sí tik együtt mû kö dé sü ket
a köz rend vé del me ér de ké ben a mind két Szer zõ dõ Fél ál la -
má nak bel sõ jog sza bá lyai alap ján leg alább egy évig ter -
jedõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mé nyek
meg elõ zé se, meg aka dá lyo zá sa és fel de rí té se (a továb biak -
ban: bûn ül dö zés) te rü le tén. A Szer zõ dõ Fe lek kö zöt ti
együtt mû kö dés re ál la ma ik bel sõ jog sza bá lya i val és nem -
zet kö zi kö te le zett sé ge i vel össz hang ban, a je len Meg ál la -
po dás ren del ke zé sei sze rint ke rül sor.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek együtt mû kö dé se ki ter jed to váb bá
a ha tár men ti együtt mû kö dés re a köz rend vé del me érde -
kében.

(3) Bár me lyik Szer zõ dõ Fél rész ben vagy egész ben
meg ta gad hat ja, vagy fel té te lek tõl te he ti füg gõ vé az
együtt mû kö dést, ha az ve szé lyez te ti, ille tõ leg sér ti ál la ma
szu ve re ni tá sát, köz biz ton sá gát, köz rend jét, vagy ha az
 ellentétes jog sza bá lya i val.

(4) Nem ter jeszt he tõ elõ, il let ve nem tel je sít he tõ olyan
meg ke re sés, amely a Szer zõ dõ Fe lek ál la ma i nak bel sõ jog -
sza bá lyai alap ján ka to nai vagy po li ti kai bûn cse lek mé -
nyek re vo nat ko zik. A cse lek mény nem te kint he tõ po li ti kai 
bûn cse lek mény nek, ha an nak el kö ve té sé nél – fi gye lem -
mel az összes kö rül mény re, így a bûn cse lek mény ál tal
 elérni kí vánt cél ra, a bûn cse lek mény in dí té ká ra, az el kö ve -
tés mód já ra, a fel hasz nált vagy fel hasz nál ni kí vánt esz köz -
re – a bûn cse lek mény köztör vényi jel le ge túl nyo mó a po li -
ti kai jel leg hez ké pest.

(5) A je len Meg ál la po dás ban sza bá lyo zott együtt mû kö -
dés nem ter jed ki az 1. cikk 6. pont já ban meg ha tá ro zott
 hatóságok ha tás kö ré be tar to zó, eu ró pai uni ós jogi ak tu -
sok ban, va la mint nem zet kö zi szer zõ dé sek ben sza bá lyo -
zott jog se gély re.

II. FEJEZET

AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3. cikk

Együttmûködés megkeresés alapján

(1) A je len Meg ál la po dás ban fog lal tak vég re haj tá sa ér -
de ké ben a Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei meg ke re sés
alap ján együtt mû köd nek, és se gít sé get nyúj ta nak egy más -
nak.

(2) A meg ke re sé se ket és az arra adott vá la szo kat, ha
a je len Meg ál la po dás el té rõ ren del ke zést nem tar tal maz,
a Szer zõ dõ Fe lek köz pon ti kap cso lat tar tó szer ve i ken
 keresztül, írás ban (ide ért ve a te le fa xon és az elekt ro ni kus
hír köz lé si há ló zat út ján tör té nõ to váb bí tást is) kül dik meg
és fo gad ják. Sür gõs ese tek ben a meg ke re sés szó ban is elõ -
ter jeszt he tõ; a szó be li meg ke re sést ha la dék ta la nul írás ban
is meg kell erõ sí te ni.

(3) Amennyi ben a meg ke re sés meg kül dé sé hez, il let ve
an nak tel je sí té sé hez a Szer zõ dõ Fe lek ál la ma i nak bel sõ
jog sza bá lyai sze rint az igaz ság ügyi ha tó sá gok en ge dé lye,
jó vá ha gyá sa, hoz zá já ru lá sa, il let ve egyet ér té se szük sé ges,
a meg ke re sés meg kül dé sé re, vagy a tel je sí té sé nek meg -
kez dé sé re csak ezek be szer zé sét köve tõen ke rül het sor.

(4) Ha a meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv nem ren del ke zik
ha tás kör rel vagy ille té kességgel a meg ke re sés tel je sí té sé -
re, úgy a meg ke re sést to váb bít ja az el já rás ra ha tás kör rel
ren del ke zõ vagy ille té kes szerv hez. A meg ke re sett bûn ül -
dö zõ szerv tá jé koz tat ja a meg ke re sõ bûn ül dö zõ szer vet
a meg ke re sés to váb bí tá sá ról; az ille té kes bûn ül dö zõ szerv
tel je sí ti a meg ke re sést, és a vá laszt köz vet le nül a meg ke re -
sõ bûn ül dö zõ szerv hez kül di.

(5) Ha a meg ke re sés ben fog lalt fel té te lek sze rint a tel je -
sí tés nem, vagy csak rész ben le het sé ges, a meg ke re sett
bûn ül dö zõ szerv vagy a köz pon ti kap cso lat tar tó szerv er rõl 
ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a meg ke re sõ szer vet.

(6) Ha a meg ke re sés meg ér ke zé se kor nyilván való, hogy 
an nak tel je sí té se az ab ban fog lalt ha tár idõ ben nem lehet -
séges, és a meg ke re sés nek a ha tár idõ meg ha tá ro zá sá ra vo -
nat ko zó in do ko lá sá ból ki tû nik, hogy a ké se de lem ve szé -
lyez tet né a meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv el já rá sá nak si ke -
res sé gét, a meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv vagy a köz pon ti
kap cso lat tar tó szerv ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a meg -
keresõ bûn ül dö zõ szer vet a meg ke re sés tel je sí té sé hez
szük sé ges ha tár idõ rõl.

(7) A meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv az (5)–(6) be kez dés -
ben fog lalt ér te sí tést köve tõen nyi lat ko zik ar ról, hogy
a fen ti kö rül mé nyek alap ján ké ri-e a meg ke re sés teljesí -
tését.

(8) A meg ke re sé sek tel je sí té se so rán a meg ke re sett bûn -
ül dö zõ szerv és a meg ke re sés tel je sí té sé ben részt ve võ más
szer vek a meg ke re sés ben meg je lölt kö ve tel mé nyek sze rint 
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jár nak el, fel té ve, hogy azok nem el len té te sek a meg ke re -
sett bûn ül dö zõ szerv ál la má nak bel sõ jo gá val.

4. cikk

A megkeresés tartalma és az alkalmazandó nyelv

(1) A je len Meg ál la po dás el té rõ ren del ke zé se hi á nyá -
ban a meg ke re sés leg alább az aláb bi a kat tar tal maz za:

a) a meg ke re sõ és a meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv meg -
ne ve zé sét;

b) a meg ke re sés tár gyát, cél ját;
c) a meg ke re sés tár gyát ké pe zõ cse lek mény le írá sát és

an nak jogi mi nõ sí té sét;
d) a meg ke re sés sür gõs sé gi jel le gét;
e) ahol szük sé ges, a meg ke re sés mi nõ sí té si szint jét;
f) ahol szük sé ges, az igaz ság ügyi ha tó sá gok en ge dé lyét;
g) a meg ke re sés tel je sí té se so rán a meg ke re sõ bûnül -

dözõ szerv tag já nak rész vé te lé re irá nyu ló ké rel met;
h) a meg ke re sés tel je sí té sé hez szük sé ges mér ték ben az

érin tett sze mély sze mély azo no sí tó ada ta it, amennyi ben
azok is mer tek;

i) a meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv nél az ügy elõ adó já nak
ne vét és el ér he tõ sé gét;

j) a meg ke re sés tel je sí té se so rán át adott in for má ció fel -
hasz ná lá sá nak mód ját.

(2) A bûn ül dö zõ szer vek a je len Meg ál la po dás vég re -
haj tá sa so rán a ma gyar, a ro mán vagy az an gol nyel vet
hasz nál ják. A bûn ül dö zõ szer vek a kap cso lat tar tás so rán
más nyelv hasz ná la tá ban is meg ál la pod hat nak.

5. cikk

Egyes adatokra vonatkozó megkeresések teljesítése

(1) Ki zá ró lag a Szer zõ dõ Fe lek köz pon ti kap cso lat tar tó
szer vei tel je sí tik, ál la muk bel sõ jog sza bá lyai sze rint, azo -
kat a meg ke re sé se ket, ame lyek olyan ada tok át adá sá val
jár nak, ame lye ket a meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv az adó -
ha tó ság tól, az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó tól, az
egész ség ügyi és a hoz zá kap cso ló dó ada tot, va la mint gaz -
da sá gi ti tok nak mi nõ sü lõ ada tot ke ze lõ szerv tõl sze rez tek
be az igaz ság ügyi ha tó sá gok en ge dé lyé vel a leg alább két
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek -
mé nyek fel de rí té sé hez.

(2) A meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv az így át vett ada to kat
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bün te tés sel fe nye ge tett
bûn cse lek mé nyek fel de rí té sé hez hasz nál hat ják fel.

(3) A je len cikk al kal ma zá sá ban gaz da sá gi ti tok alatt az
aláb bi a kat kell ér te ni:

a) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl: bank ti tok nak,
 értékpapírtitoknak, biz to sí tá si ti tok nak, pénz tár ti tok nak,
va la mint üz le ti ti tok nak mi nõ sü lõ ada tot;

b) a ro mán Szer zõ dõ Fél ré szé rõl: olyan gaz da sá gi jel -
le gû ada tot és in for má ci ót, amely nem ké pez ál lam tit kot,
de a nyil vá nos ság szá má ra nem hoz zá fér he tõ.

III. FEJEZET

AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS FORMÁI

6. cikk

Információcsere

A bûn ül dö zõ szer vek az együtt mû kö dés so rán, meg ke -
re sés alap ján, kü lö nö sen az aláb bi in for má ci ó kat ad ják át:

a) a szer ve zett bû nö zés ben részt ve võk ada ta it, a bûn -
cse lek mé nyek el kö ve tõ i nek a cse lek mény el kö ve té sé vel
össze füg gõ kap cso la ta i ra vo nat ko zó ada ta it, a bû nö zõ
szer ve ze tek és cso por tok fel épí té sé rõl  szóló is me re te i ket,
a ti pi kus el kö ve tõi és cso port ma ga tar tá sok ra, az elõké -
szített, meg kí sé relt, il let ve be fe je zett bûn cse lek mény re
 vonatkozó in for má ci ó kat, kü lö nö sen az el kö ve tés ide jé re,
he lyé re, mód já ra, a sér tett re, vagy a meg tá ma dott objek -
tumokra vo nat ko zó ada to kat, a kü lön le ges kö rül mé nyek re
vo nat ko zó is me re te ket, és a meg tett in téz ke dé se ket,
amennyi ben ez a bûn meg elõ zés hez, a bûn fel de rí tés hez,
 illetve a bûn ül dö zés hez szük sé ges;

b) a bû nö zés el kö ve té si mód sze re i rõl, új for má i ról
 szóló tá jé koz ta tást;

c) kri mi na lisz ti kai és kri mi no ló gi ai, egyéb bûn ügyi
 vonatkozású ku ta tá si ered mé nye i ket, a nyo mo zá sok gya -
kor la tá ról, mun ka mód sze re i nek és esz kö ze i nek al kal ma -
zá sá ról, azok to vább fej lesz té se cél já ból;

d) is me re te ket vagy min tá kat azok ról a tár gyak ról,
ame lyek re a bûn cse lek ményt el kö vet ték, ame lyek a bûn -
cse lek mény nyo ma it hor doz zák, ame lye ket bûn cse lek -
mény el kö ve té sé hez esz kö zül hasz nál tak, vagy arra szán -
tak, vagy ame lyek a bûn cse lek mény el kö ve té se út ján jöt -
tek lét re;

e) a je len Meg ál la po dás tár gyát ké pe zõ bûn cse lek mé -
nyek kel kap cso la tos jogi sza bá lyo zást;

f) a bûn cse lek mény el kö ve té se so rán vagy az zal össze -
füg gés ben szer zett va gyon ra vagy an nak fel hasz ná lá sá ra
vo nat ko zó ada to kat.

7. cikk

Közvetlen információcsere

(1) A bûn ül dö zõ szer vek kö zött a bûn ül dö zés ha té kony -
sá ga ér de ké ben a meg ke re sé sek to váb bí tá sa és tel je sí té se
ak kor tör tén het köz vet le nül, ha

a) az in for má ci ót a ha tár men ti me gyé ben ille té -
kességgel ren del ke zõ bûn ül dö zõ szer vek ké rik egy más tól
és a szol gál ta tott in for má ció ki zá ró lag a ha tár men ti me -
gyé hez kap cso ló dik, vagy
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b) a köz pon ti kap cso lat tar tó szer ve ken ke resz tül tör té -
nõ in for má ció cse re olyan ké se de lem mel jár na, amely
a bûn fel de rí tés ér de ke it, vagy a meg ke re sés ered mé nyes
tel je sí té sét ve szé lyez tet né.

(2) Az in for má ció kü lö nö sen ak kor te kint he tõ a ha tár -
men ti me gyé hez kap cso ló dó nak, ha az adat

a) a meg ke re sés sel érin tett olyan sze mély re vo nat ko -
zik, aki nek la kó he lye, tar tóz ko dá si he lye a ha tár men ti
 megyében van, vagy  valószínûsíthetõ, hogy az érin tett sze -
mély a meg ke re sés idõ sza ká ban ott tar tóz ko dik;

b) az érin tett sze mély nek a ha tár men ti me gyé ben ki fej -
tett te vé keny sé gé re vo nat ko zik;

c) olyan do log ra vo nat ko zik, amely rõl valószínûsít -
hetõ, hogy a ha tár men ti me gyé ben ta lál ha tó;

d) a jogi sze mély nek a ha tár men ti me gyé ben lévõ szék -
he lyé re, il let ve te vé keny sé gé re vo nat ko zik.

(3) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti köz vet len in for má -
ció cse re az aláb bi te rü le tek re ter jed ki:

a) a bûn ül dö zõ szer vek szá má ra hoz zá fér he tõ nyil ván -
tar tá sok ban sze rep lõ ada tok szol gál ta tá sa;

b) sze mély azo nos ság, tar tóz ko dá si hely és lak cím meg -
ál la pí tá sa, ille tõ leg iga zo lá sa;

c) ve ze tõi en ge dé lyek, meg lé té nek, hi te les sé gé nek,
 érvényességének és kor lá to zá sa i nak vizs gá la ta;

d) gép jár mû vek egye di azo no sí tó ada ta i nak (rend szám, 
al váz szám, mo tor szám) át adá sa;

e) a köz úti jár mû vek tu laj do no sa, üzem ben tar tó ja,
 vezetõje sze mély azo nos sá gá nak meg ál la pí tá sa és felku -
tatása;

f) lõ fegy ver tar tá si-en ge dély meg lé té nek, hi te les sé gé -
nek, ér vé nyes sé gé nek és kor lá to zá sa i nak vizs gá la ta;

g) tár gyak, min ták utá ni tu da ko zó dás;
h) kü lön le ges szak ér te lem mel ren del ke zõ sze mély fel -

ku ta tá sa.

8. cikk

Intézkedések sürgõs esetekben

(1) A bûn ül dö zõ szer vek – ál la muk bel sõ jog sza bá lyai
sze rint – meg ke re sés re, ha la dék ta la nul, a bi zo nyí té kok
biz to sí tá sa ér de ké ben a sa ját ál la muk te rü le tén iga zol ta -
tást, nyil vá nos he lyen fo ko zott el len õr zést vé gez het nek,
a ke re sett sze mélyt el fog hat ják és elõ ál lít hat ják, épü le tet,
épít ményt, hely színt, ru há za tot, cso ma got és jár mû vet
 átvizsgálhatnak, ha sür gõs in téz ke dés szük sé ges.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sek
vég re haj tá sá ról a meg ke re sõ bûn ül dö zõ szer vét ha la dék ta -
la nul tá jé koz tat ni kell.

9. cikk

Az információ átadása megkeresés nélkül

A bûn ül dö zõ szer vek egye di ese tek ben meg ke re sés nél -
kül is át ad hat nak egy más nak in for má ci ó kat, ha azok

a köz ren det fe nye ge tõ köz vet len ve szély el há rí tá sá hoz
szük sé ge sek, vagy ha a meg ke re sés kül dé sé vel járó ké se -
de lem a bûn ül dö zés ér de ke it ve szé lyez tet né.

10. cikk

A bûnügyi helyzet elemzése

A bûn ül dö zõ szer vek rend sze re sen át ad ják egy más nak
a bûn ügyi hely ze tük re, a köz rend hely ze té re vo nat ko zó
 ismereteiket, elem zé se i ket. Szük ség ese tén kö zö sen ér té -
ke lik a bûn ügyi hely ze tet, a bûn meg elõ zés súly pon ti kér -
dé se it, és meg ál la pít ják a szük sé ges te en dõ ket. A bûn ül dö -
zõ szer vek a je len cikk ben meg ha tá ro zott is me re tek, elem -
zé sek át adá sá nak és a kö zös ér té ke lés nek a rész le tes sza bá -
lya i ról kü lön meg ál la pod hat nak.

11. cikk

Kölcsönös segítségnyújtás személyek és tárgyak
körözésében

A bûn ül dö zõ szer vek meg ke re sés re, ál la muk bel sõ jog -
sza bá lya i nak meg fele lõen se gít sé get nyúj ta nak egy más -
nak az is me ret len he lyen lévõ sze mély vagy tárgy fel ku ta -
tá sa, il let ve is me ret len sze mély vagy holt test sze mély azo -
nos sá gá nak meg ál la pí tá sa ér de ké ben.

12. cikk

A határon átnyúló megfigyelés

(1) A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei a sa ját ál la muk
te rü le tén vég zett fel de rí tõ te vé keny sé gük so rán jo go sul tak 
a szer ve zett bû nö zõi cso port ban részt ve võ vagy a Szer zõ -
dõ Fe lek ál la má nak bel sõ jog sza bá lyai alap ján leg alább öt
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ szán dé kos
bûn cse lek mény el kö ve té sé vel gya nú sít ha tó, il let ve a vele
kap cso lat ban álló, vagy kap cso lat ba lépõ sze mély meg -
figyelését a má sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le tén is
foly tat ni, amennyi ben ez utób bi Szer zõ dõ Fél köz pon ti
kap cso lat tar tó szer ve elõ ze tes meg ke re sés alap ján az ille -
té kes szerv hoz zá já ru lá sá ról tá jé koz tat ta. A hoz zá já ru lás
fel té tel hez köt he tõ.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mé nyek gya nú ja ese tén
ak kor fi gyel he tik meg az el kö ve tõ vel kap cso lat ban lévõ
sze mélyt, ha meg ala po zot tan fel té te lez he tõ, hogy e sze -
mély az el kö ve tõ azo no sí tá sá hoz vagy fel ku ta tá sá hoz
 segítséget nyújt hat, il let ve az el kö ve tõ höz el ve zet het.

(3) A meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv ké ré sé re a meg -
figyelés to váb bi foly ta tá sát ha la dék ta la nul át kell adni
a meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv nek. A bûn ül dö zõ szer vek
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meg ke re sés re köl csö nö sen se gít sé get nyújt hat nak egy -
más nak a ha tá ron át nyú ló meg fi gye lés hez.

(4) A ha tá ron át nyú ló meg fi gye lés hez adott hoz zá já ru -
lás a Szer zõ dõ Fe lek ál la má nak egész te rü le té re ér vé nyes.
A ha tá ron át nyú ló meg fi gye lés so rán a Szer zõ dõ Fe lek
 államának kö zös ha tá rát a ha tár át ke lõ he lye ken kí vül és
a nyit va tar tá si idõn túl is át le het lép ni.

(5) Ha a ké se de lem ve széllyel jár, vagy a bûn ül dö zés
 érdekeit ve szé lyez te ti, a ha tá ron át nyú ló meg fi gye lés az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott elõ ze tes hoz zá já ru lás nél -
kül is foly tat ha tó. Eb ben az eset ben az ál lam ha tár át lé pé se -
kor a má sik Szer zõ dõ Fél ille té kes bûn ül dö zõ szer vét ha la -
dék ta la nul ér te sí te ni kell. A meg ke re sést utó lag, ha la dék -
ta la nul meg kell kül de ni a má sik Szer zõ dõ Fél köz pon ti
kap cso lat tar tó szer vé nek. A meg ke re sés ben is mer tet ni kell 
az elõ ze tes hoz zá já ru lás nél kü li ha tár át lé pés oka it is.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti ha tá ron át nyú ló meg fi gye -
lést ha la dék ta la nul abba kell hagy ni, ha a má sik Szer zõ dõ
Fél bûn ül dö zõ szerv azt kéri, to váb bá ak kor, ha a határát -
lépést kö ve tõ öt órán be lül a meg fi gye lés hez szük sé ges
hoz zá já ru lás nem áll ren del ke zés re.

(7) A ha tá ron át nyú ló meg fi gye lés ki zá ró lag az aláb bi
fel té te lek sze rint foly tat ha tó:

a) a bûn ül dö zõ szerv ha tá ron át nyú ló meg fi gye lést
vég zõ tag já ra a je len cikk ren del ke zé sei és azon Szer zõ dõ
Fél ál la má nak bel sõ joga vo nat ko zik, amely nek te rü le tén
el jár; to váb bá kö te les a meg fi gye lés he lye sze rint ille té kes
bûn ül dö zõ szerv uta sí tá sai sze rint el jár ni;

b) az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ki vé te lé vel,
a bûn ül dö zõ szerv ha tá ron át nyú ló meg fi gye lést vég zõ
tag já nak ren del kez nie kell a ha tá ron át nyú ló meg fi gye lés
en ge dé lye zé sét iga zo ló ok irat tal;

c) bûn ül dö zõ szerv tag já nak bár mi kor iga zol nia kell
 hivatalos mi nõ sé gét;

d) a bûn ül dö zõ szerv tag ja ma gán la kás ba vagy a nyil -
vá nos ság szá má ra meg nem nyi tott he lyek re nem lép het
be; a nyil vá nos ság szá má ra nyit va álló mun ka-, üze mi és
üz let he lyi sé gek be ezek nyit va tar tá si ide jén be lül be lép het;

e) amennyi ben a ha tá ron át nyú ló meg fi gye lés vég re -
haj tá sá hoz tech ni kai esz kö zök is szük sé ge sek, ezek ab ban
az eset ben al kal maz ha tók, ha ezt a meg ke re sett bûn ül dö zõ
szerv ál la má nak jog sza bá lyai le he tõ vé te szik; az al kal ma -
zás ra ke rü lõ tech ni kai meg fi gye lõ esz kö zö ket az (1) be -
kez dés sze rin ti meg ke re sés ben meg kell je löl ni;

f) az igény be vett jár mû vek hasz ná la ta so rán a meg ke -
re sett bûn ül dö zõ szerv ál la má nak köz le ke dé si sza bá lyai
al kal ma zan dók.

13. cikk

Határon átlépõ üldözés

(1) A meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv a meg ke re sett bûn ül -
dö zõ szerv ál la má nak te rü le tén elõ ze tes jó vá ha gyás nél kül 

foly tat hat ja azon sze mély ha tá ron át lé põ ül dö zé sét
(a továb biak ban: ül dö zés), aki a meg ke re sõ bûn ül dö zõ
szerv ál la má nak te rü le tén az eu ró pai el fo ga tó pa rancs
 kibocsátásának alap já ul szol gá ló bûn cse lek ményt kö ve tett 
el vagy kí sé relt meg és

a) eköz ben tet ten ér ték, vagy
b) õri zet bõl, elõ ze tes le tar tóz ta tás ból vagy sza bad ság -

vesz tés bün te tés vég re haj tá sa elõl meg szö kött és a meg -
keresett bûn ül dö zõ szerv ér te sí té sé vel járó ké se de lem az
el kö ve tõ el fo gá sát je len tõ sen meg ne he zí te né, il let ve
a bûn ül dö zé si ér de ket sú lyo san ve szé lyez tet né, és ha
 valószínûsíthetõ, hogy a meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv az
ül dö zést meg fe le lõ idõ ben nem tud ja át ven ni.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben – amint
az le het sé ges, de leg ké sõbb az ál lam ha tár át lé pé se kor –
a má sik Szer zõ dõ Fél ille té kes bûn ül dö zõ szer vét ha la dék -
ta la nul ér te sí te ni kell.

(3) A je len cikk ben meg ha tá ro zott ille té kes bûn ül dö zõ
szer vek a ha tár át lé pés he lyé tõl füg gõ en:

a) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– a Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei Rend õr-fõ ka pi -

tány ság,
– a Haj dú-Bi har me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság,
– a Bé kés me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság,
– a Csong rád me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság;
b) a ro mán Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– Satu Mare me gyei Rend õr fel ügye lõ ség,
– Satu Mare me gyei Határrend õrfelügyelõség,
– Bi hor me gyei Rend õr fel ügye lõ ség,
– Bi hor me gyei Határrend õrfelügyelõség,
– Arad me gyei Rend õr fel ügye lõ ség,
– Arad me gyei Határrend õrfelügyelõség,
– Ti mis me gyei Rend õr fel ügye lõ ség,
– Ti mis me gyei Határrend õrfelügyelõség,
– Ora de ai Határrend õr-igazgatóság,
– Ti mi so a rai Határrend õr-igazgatóság.

(4) Az ül dö zést ha la dék ta la nul meg kell szün tet ni, ha
a meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv azt kéri.

(5) Ha azt a meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv ül dö zést vég re -
haj tó tag ja kéri, a meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv az ül dö zött 
sze mélyt sze mély azo nos sá gá nak meg ál la pí tá sa ér de ké ben 
vagy õri zet be vé te le cél já ból el fog hat ja.

(6) Ha a meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv az ül dö zés meg -
szün te té sét nem kéri, és ezt a bûn ül dö zõ szerv meg fe le lõ
idõ ben nem tud ja át ven ni, a meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv
ül dö zést vég re haj tó tag ja az ül dö zött sze mélyt a hely szí -
nen vissza tart hat ja. Ezen in téz ke dés rõl a má sik Szer zõ dõ
Fél ille té kes bûn ül dö zõ szer vét ha la dék ta la nul ér te sí te ni
kell.

(7) Az ül dö zés a Szer zõ dõ Fe lek ál la má nak tel jes te rü le -
tén, idõ be li kor lá to zás nél kül az aláb bi fel té te lek sze rint
foly tat ha tó:

a) a bûn ül dö zõ szerv ül dö zést vég zõ tag ja a je len cikk
ren del ke zé sei, va la mint azon Szer zõ dõ Fél ál la má nak joga
sze rint kö te les el jár ni, amely nek te rü le tén az ül dö zést vég zi;
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b) az ül dö zés ki zá ró lag szá raz föl di úton le het sé ges;
c) a bûn ül dö zõ szerv ül dö zést vég zõ tag ja ma gán la kás -

ba vagy más, a nyil vá nos ság szá má ra meg nem nyi tott
 helyiségbe az ül dö zés so rán nem lép het be; a nyil vá nos ság
szá má ra nyit va álló mun ka-, üze mi és üz let he lyi sé gek be
ezek nyit va tar tá si ide jén be lül be lép het;

d) a bûn ül dö zõ szerv ül dö zést vég re haj tó tag já nak bár -
mi kor iga zol nia kell hi va ta los mi nõ sé gét;

e) az igény be vett jár mû vek hasz ná la ta so rán a meg ke -
re sett bûn ül dö zõ szerv ál la má nak köz le ke dé si sza bá lyai
al kal ma zan dók;

f) a bûn ül dö zõ szerv ül dö zést vég re haj tó tag já nak
egyen ru há ja, vagy a jár mû vön el he lye zett, an nak fel is me -
ré sé hez szük sé ges meg kü lön böz te tõ jel zé sek ré vén egy ér -
tel mû en fel is mer he tõ nek kell len nie;

g) az el fo gott sze mély nél levõ tár gya kat az ille té kes
bûn ül dö zõ szer vek meg ér ke zé sé ig le he tõ ség sze rint biz -
ton ság ba kell he lyez ni;

h) a bûn ül dö zõ szerv ül dö zést vég re haj tó tag ja az ül dö -
zés be fe je zé sét köve tõen ha la dék ta la nul kö te les az ül dö zés 
ered mé nyé rõl a má sik Szer zõ dõ Fél ille té kes bûn ül dö zõ
szer vé nél vagy köz pon ti kap cso lat tar tó szer vé nél je len tést
ten ni; en nek so rán a meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv ké ré sé -
re, kö te les sze mé lye sen je len len ni az ül dö zés kö rül mé -
nye i nek meg fe le lõ tisz tá zá sá hoz szük sé ges ide ig; ezt
 akkor is al kal maz ni kell, ha az ül dö zött sze mély el fo gá sá ra 
nem ke rült sor.

(8) Az ül dö zés so rán el fo gott sze mélyt azon Szer zõ dõ
Fél ille té kes bûn ül dö zõ szer ve hall gat ja ki, amely ál la má -
nak te rü le tén az érin tett sze mélyt el fog ták. Az el fo gott sze -
mély sze mé lyes sza bad sá ga az el fo gás he lye sze rin ti Szer -
zõ dõ Fél ál la má nak joga sze rint kor lá toz ha tó.

14. cikk

Ellenõrzött szállítás

(1) A Szer zõ dõ Fe lek meg ke re sés alap ján, ál la muk bel -
sõ jog sza bá lyai és a je len cikk ben meg ha tá ro zott fel té te lek 
sze rint le he tõ vé te szik az el len õr zött szál lí tást sa ját ál la -
muk te rü le tén.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti meg ke re sés nek a je len
Meg ál la po dás 4. cik ké nek (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ada to kon túl tar tal maz nia kell:

a) a szál lít mány tar tal má ra, a vár ha tó út vo na lá ra és az
idõ tar ta má ra, a szál lí tás mód já ra, a szál lí tó esz köz azo no sí -
tá sá ra vo nat ko zó ada to kat;

b) a kí sé rés mód ját;
c) az al kal ma zan dó tech ni kai esz kö zök re vo nat ko zó

ada to kat;
d) a kí sé rés ben a meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv ré szé rõl

részt ve võk szá mát, a fe dett nyo mo zó rész vé te lét;
e) az el len õr zött szál lí tás ban részt ve võk kap cso lat tar tá -

sá nak mód ját;

f) a szál lít mány át adá sá nak, át vé te lé nek kö rül mé nye it;
g) az el fo gás ese tén al kal ma zan dó in téz ke dé se ket;
h) vá rat lan ese mény ese tén al kal ma zan dó intézkedé -

seket.

(3) Ha a ké se de lem ve széllyel jár, vagy a bûn ül dö zés
 érdekeit ve szé lyez te ti, az el len õr zött szál lí tás ra irá nyu ló
meg ke re sést a Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei köz vet -
le nül is meg küld he tik, il let ve fo gad hat ják. A meg ke re sést
utó lag, ha la dék ta la nul meg kell kül de ni a Szer zõ dõ Fe lek
köz pon ti kap cso lat tar tó szer ve i nek. A meg ke re sés hez az
el len õr zött szál lí tást alá tá masz tó do ku men tu mo kat is mel -
lé kel ni kell.

(4) A bûn ül dö zõ szer vek az el len õr zött szál lí tás ide jé -
ben, mód já ban, köz re mû kö dé sük mér té ké ben ese ti leg
 állapodnak meg. A meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv az el len -
õr zött szál lí tás vég re haj tá sát le ál lít hat ja vagy mó do sít hat -
ja, ha az ve szé lyez te ti az el len õr zött szál lí tás ban részt ve võ
sze mé lye ket vagy a köz biz ton sá got.

(5) Az el len õr zött szál lí tást a meg ke re sett bûn ül dö zõ
szer vek irá nyít ják; az irá nyí tást vég zõ sze mé lyé rõl a meg -
ke re sõ bûn ül dö zõ szer vet tá jé koz tat ni kell. Az el len õr zött
szál lí tást úgy kell vég re haj ta ni, hogy a szál lít mány bár mi -
kor fel tar tóz tat ha tó le gyen. Az át vé telt köve tõen a meg -
keresõ bûn ül dö zõ szer vek a szál lít mányt kí sér he tik, ha tó -
sá gi jo go sít vá nyo kat azon ban nem gya ko rol hat nak. En nek 
so rán a meg ke re sõ bûn ül dö zõ szer vek a je len cikk ben
meg ha tá ro zot tak, a meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv ál la má -
nak jog sza bá lyai és a meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv ve ze tõ -
jé nek uta sí tá sai sze rint kö te le sek el jár ni.

(6) A je len Meg ál la po dás ban fog lalt fel té te lek fenn ál lá -
sa ese tén a bûn ül dö zõ szer vek biz to sít ják egy har ma dik
 államból in du ló és egy to váb bi ál lam ba ér ke zõ el len õr zött
szál lí tás vég re haj tá sát is. Eb ben az eset ben az érin tett ál la -
mok elõ ze tes hoz zá já ru lá sá ról a meg ke re sõ bûn ül dö zõ
szerv gon dos ko dik, amely er rõl tá jé koz tat ja a meg ke re sett
bûn ül dö zõ szer vet.

15. cikk

Fedett nyomozó alkalmazása

(1) A Szer zõ dõ Fe lek meg ke re sés re, ál la muk bel sõ jog -
sza bá lyai alap ján le he tõ vé te szik a má sik Szer zõ dõ Fél
 fedett nyo mo zó já nak sa ját ál la muk te rü le tén tör té nõ al kal -
ma zá sát, amennyi ben ez a Szer zõ dõ Fe lek ál la ma i nak
 területén el kö ve tett vagy elõ ké szü let ben lévõ, sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mény ered mé nyes fel de rí -
té se ér de ké ben szük sé ges, fel té ve, hogy a bûn cse lek mény
fel de rí té se a fe dett nyo mo zó al kal ma zá sa nél kül nem
 lehetséges vagy lé nye ge sen ne he zebb len ne.

(2) A meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv ké ré sé re a meg ke re -
sett bûn ül dö zõ szerv ál la má nak te rü le tén a meg ke re sett
bûn ül dö zõ szerv fe dett nyo mo zó ja is al kal maz ha tó.
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(3) A fe dett nyo mo zó al kal ma zá sá hoz adott en ge dély
min den kor a Szer zõ dõ Fe lek ál la ma i nak egész te rü le té re
ér vé nyes.

(4) A fe dett nyo mo zó al kal ma zá sá ra irá nyu ló meg ke re -
sés nek a je len Meg ál la po dás 4. cik ké nek (1) be kez dé sé ben 
meg ha tá ro zott ada to kon túl tar tal maz nia kell:

a) a fe dett nyo mo zó al kal ma zá sá nak idõ tar ta mát;
b) a fe dett nyo mo zó al kal ma zá sá nak fel té te le it;
c) a fe dett nyo mo zó jo ga it és kö te le zett sé ge it;
d) a fe dett nyo mo zó le lep le zõ dé se ese tén alkalma -

zandó in téz ke dést;
e) a fe dett nyo mo zó bün te tõ jo gi fe le lõs sé gét meg ha tá -

ro zó jog sza bá lyok vo nat ko zó ren del ke zé se it;
f) a fe dett nyo mo zó mû kö dé si kö ré ben oko zott ká ro kért 

 való fe le lõs sé gét meg ha tá ro zó jog sza bá lyok vo nat ko zó
ren del ke zé se it.

(5) A fe dett nyo mo zó al kal ma zá sa min dig egye di eset re
kor lá to zó dik és meg ha tá ro zott ide ig, de leg fel jebb hat hó -
na pig tart hat. A fe dett nyo mo zó al kal ma zá sá nak idõ tar ta -
ma leg fel jebb egy évig ter je dõ idõ tar tam ra meg hosszab bít -
ha tó. A fe dett nyo mo zó al kal ma zá sát a Szer zõ dõ Fe lek
bûn ül dö zõ szer vei egyez tet ve ké szí tik elõ. A fe dett nyo -
mo zó a bûn ül dö zõ szer vek ese ti meg ál la po dá sát és a
3. cikk (3) be kez dés sze rin ti en ge dély be szer zé sét köve -
tõen kezd he ti meg te vé keny sé gét. A meg ál la po dás nak tar -
tal maz nia kell a je len cikk (4) és (11) be kez dé sé ben fog lal -
ta kat. Az ese ti meg ál la po dás ban sze rep lõ sza bá lyok tól
a bûn ül dö zõ szer vek ki zá ró lag in do kolt eset ben tér het -
nek el.

(6) A fe dett nyo mo zó irá nyí tá sát a meg ke re sõ bûn ül dö -
zõ szerv vég zi, amennyi ben a fe dett nyo mo zó a meg ke re sõ 
bûn ül dö zõ szerv meg bí zá sá ból vég zi mun ká ját a má sik
Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le tén. A Szer zõ dõ Fe lek bûn -
ül dö zõ szer vei ab ban is meg ál la pod hat nak, hogy a meg ke -
re sett bûn ül dö zõ szerv ál tal ren del ke zés re bo csá tott fe dett
nyo mo zó a meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv meg bí zá sá ból és
irá nyí tá sa sze rint jár el.

(7) A meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv ké ré sé re a fe dett
nyo mo zó al kal ma zá sát ha la dék ta la nul fel kell füg gesz te ni.

(8) A (6) be kez dés má so dik mon da tá ban meg ha tá ro zott
eset ben a fe dett nyo mo zó al kal ma zá sá nak szük sé ges sé gét, 
fel té te le it, a bûn fel de rí tés so rán meg szer zett in for má ci ók
fel hasz ná lá sát a meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv ha tá roz za
meg. Er rõl a meg ke re sõ bûn ül dö zõ szer vet tá jé koz tat ni
kell.

(9) A meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv a fe dett nyo mo zó
 tevékenységéhez sze mé lyi, szer ve zé si és tech ni kai tá mo -
ga tást nyújt hat. A meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv min den
szük sé ges in téz ke dést meg tesz a meg ke re sõ bûn ül dö zõ
szerv fe dett nyo mo zó ja biz ton sá ga ér de ké ben.

(10) A fe dett nyo mo zó al kal ma zá sá nak be fe je zé sét
köve tõen az al kal ma zás ered mé nyé rõl a meg ke re sett bûn -
ül dö zõ szer vet ha la dék ta la nul, írás ban tá jé koz tat ni kell.

(11) A fe dett nyo mo zó te vé keny sé gé re a meg ke re sett
bûn ül dö zõ szerv ál la má nak bel sõ jog sza bá lyai az irány -

adó ak, fel té ve, hogy az nem el len té tes a má sik bûn ül dö zõ
szerv ál la má nak bel sõ jog sza bá lya i val.

16. cikk

Együttmûködés a Védelmi Programban

(1) A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes szer ve i ken ke resz tül
 kérelmezhetik a bün te tõ el já rás so rán vé dett ta núk nak, sér -
tet tek nek és ter hel tek nek, va la mint rá juk te kin tet tel más
sze mé lyek nek (a továb biak ban: vé dett sze mé lyek) a má sik 
Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le té re tör té nõ át köl töz te té sét,
és ezt köve tõen vé de lem ben ré sze sí té sét. Ezen in téz ke dé -
sek a Szer zõ dõ Fe lek ál la ma i nak te rü le tén foly ta tott bün te -
tõ el já rást nem aka dá lyoz hat ják. A vé dett sze mély csak
a meg ke re sett ille té kes szerv ál la má nak a ta nú vé de lem re
vo nat ko zó jog sza bá lya i ban meg ha tá ro zott vé del mi for -
máiban ré sze sít he tõ.

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ meg ke re sés nek a je len
Meg ál la po dás 4. cik ké nek (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ada to kon túl tar tal maz nia kell:

a) a ti tok tar tá si kö te le zett ség re vo nat ko zó igényt;
b) a vé dett sze mély nek a bün te tõ el já rás ban be töl tött

sze re pét;
c) a fenn ál ló fe nye ge tett ség re, va la mint an nak sú lyos -

sá gá ra vo nat ko zó in for má ci ó kat;
d) a vé dett sze mély nek a meg ke re sett ille té kes szerv

 államának te rü le té re tör té nõ el he lye zé sé nek okát;
e) a vé de lem ja va solt for má ját, mér té két;
f) a meg ke re sett ille té kes szerv ál la má nak te rü le tén

 való el he lye zés szük sé ges idõ tar ta mát, és en nek meg -
hosszab bí tá sá nak le he tõ sé gét;

g) a vé dett sze mély tar tóz ko dá si he lyé re vo nat ko zó
 javaslatot, mely nek mel lék le tét ké pe zik a vé de lem el lá tá -
sá hoz szük sé ges ira tok.

(3) A meg ke re sés el fo ga dá sát köve tõen a Szer zõ dõ
 Felek ille té kes szer vei köz vet le nül meg ál la pod nak a vé de -
lem rész le te i rõl és a kap cso lat tar tás mód já ról.

(4) A vé dett sze mé lyek át szál lí tá sá val, egész ség ügyi
biz to sí tá sá val, tár sa da lom biz to sí tá sá val kap cso la tos költ -
sé ge ket a meg ke re sõ ille té kes szerv fe de zi. A meg ke re sett
ille té kes szer vet ter he lik a vé dett sze mé lyek vé del mét el lá -
tó, a vé del mi szol gá lat mun ka tár sai mun ka bé ré nek költ sé -
gei.

(5) Ha a vé de lem már nem biz to sít ha tó, ar ról a megke -
resõ ille té kes szer vet ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni kell.

(6) Ha a vé dett sze mély meg sér ti a meg ke re sett ille té kes 
szerv ál la má nak jog sza bá lya it, vagy nem tart ja be a szá má -
ra meg ál la pí tott, a vé del mi prog ram ban meg ha tá ro zott
ma ga tar tá si sza bá lyo kat, er rõl a meg ke re sõ ille té kes szer -
vet ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni kell.

(7) A vé dett sze mély nek a vé de lem ér de ke it vagy
a meg ke re sett ille té kes szerv nek a vé de lem el lá tá sá ra ki je -
lölt mun ka tár sa it in do ko lat la nul és sú lyo san ve szé lyez te tõ
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cse lek mé nye ese tén a meg ke re sett ille té kes szerv ha la dék -
ta la nul kez de mé nye zi a vé dett sze mély vissza köl töz te té -
sét, me lyet a meg ke re sõ ille té kes szerv kö te les tel je sí te ni.

17. cikk

Közös bûnfelderítõ-csoport létrehozása

(1) A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei bel sõ jog sza -
bá lya ik alap ján, ese ti meg ál la po dás sal kö zös bûn fel de rí -
tõ-cso por tot hoz hat nak lét re, kü lö nö sen, ha az Eu ró pai
Unió több tag ál la má nak te rü le té re ki ter je dõ bûn cse lek -
mény fel de rí té se kü lö nö sen bo nyo lult, vagy ha a Szer zõ dõ
Fe lek bûn ül dö zõ szer vei fel de rí tõ mun ká já nak össze han -
go lá sá ra van szük ség.

(2) A kö zös bûn fel de rí tõ-cso port ra vo nat ko zó, az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott meg ál la po dás nak tar tal -
maz nia kell:

a) a bûn cse lek mény le írá sát, amely nek fel de rí té sé re
a bûn fel de rí tõ-cso port lét re jött;

b) a mû kö dé si te rü le tét, a mû kö dé sé nek fel té te le it, idõ -
tar ta mát és meg hosszab bí tá sá nak fel té te le it;

c) össze té te lét és ve ze tõ jé nek meg ha tá ro zá sát;
d) a kö zös bûn fel de rí tõ-cso port ki he lye zett tag já nak

kö te le zett sé ge it és jo go sult sá ga it;
e) a kö zös bûn fel de rí tõ-cso port ki he lye zett tag já nak

bün te tõ jo gi, va la mint a mû kö dé si kö ré ben oko zott ká ro -
kért  való fe le lõs sé gé nek sza bá lya i ról  szóló tá jé koz ta tást;

f) a szer ve zé si in téz ke dé se ket és a mû kö dés költ sé gei
vi se lé sé nek sza bá lya it.

(3) Ha a meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv bûn fel de rí tõ-cso -
port ba ki he lye zett tag já nak a kö zös bûn fel de rí tõ-cso port
meg ha tá ro zott el já rá sá ban  való rész vé te lé hez a meg ke re -
sett bûn ül dö zõ szerv ál la má nak bel sõ joga sze rin ti en ge dé -
lye szük sé ges, a rész vé tel re csak az en ge dély be szer zé sét
köve tõen ke rül het sor.

(4) A meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv le he tõ sé gei sze rint
biz to sít ja a kö zös bûn fel de rí tõ-cso port mû kö dé sé hez
szük sé ges fel té te le ket.

(5) A meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv kö zös bûn fel de rí tõ-
cso port ba ki he lye zett tag ja a meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv
ál la má nak te rü le tén ön ál ló in téz ke dés vég re haj tá sá ra nem
jo go sult.

(6) A meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv kö zös bûn fel de rí tõ-
cso port ba ki he lye zett tag ja a bir to ká ban lévõ, nem mi nõ sí -
tett ada to kat ugyan azon ese tek ben és ugyan olyan fel té te -
lek kel ad hat ja át a meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv kö zös
bûn fel de rí tõ-cso port ban részt ve võ tag ja i nak, mint ahogy
azo kat a sa ját bûn ül dö zõ szer ve i nek ad hat ná át.

(7) A kö zös bûn fel de rí tõ-cso port ren del ke zé sé re bo csá -
tott ada tok ki zá ró lag a kö vet ke zõ cé lok ra hasz nál ha tók fel:

a) azon bûn cse lek mény fel de rí té sé re, amely re a kö zös
bûn fel de rí tõ-cso port lét re jött;

b) az ada tot át adó bûn ül dö zõ szerv elõ ze tes hoz zá já ru -
lá sá val más bûn cse lek mény fel de rí té sé re;

c) a köz biz ton sá got köz vet le nül és sú lyo san ve szé lyez -
te tõ bûn cse lek mény meg elõ zé se cél já ból, és a b) pont
 sérelme nél kül, amennyi ben en nek alap ján bün te tõ el já rás
in dul.

(8) A meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv kö zös bûn fel de rí tõ-
cso port ba ki he lye zett tag ja mû kö dé se so rán sa ját ál la má -
nak bûn ül dö zõ szer vé vel együtt mû kö dõ sze mélyt ve het
igény be.

(9) A bûn ül dö zõ szer vek vál lal ják, hogy a (8) be kez dés -
ben meg je lölt együtt mû kö dõ sze mélyt, il let ve az ál ta la
szol gál ta tott ada tot leg alább olyan vé de lem ben ré sze sí tik,
mint ami lyet ál la muk bel sõ jog sza bá lya elõ ír a bûn ül dö zõ
szer vek kel együtt mû kö dõ sze mé lyek, il let ve az ál ta luk
szol gál ta tott ada tok vé del me ese té ben.

18. cikk

Titkos információgyûjtés

(1) A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei a bûn fel de rí tés
so rán meg ke re sés re és ál la muk bel sõ jog sza bá lyai alap ján
tit kos in for má ció gyûj tést foly tat hat nak, amely nek ered -
mé nyé rõl köl csö nö sen tá jé koz tat ják egy mást.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott meg ke re sés nek
a je len Meg ál la po dás 4. cik ké nek (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott ada to kon túl tar tal maz nia kell:

a) az esz köz vagy mód szer meg ne ve zé sét;
b) a tit kos in for má ció gyûj tés idõ tar ta mát;
c) a rög zí ten dõ és át adan dó ada tok kö rét;
d) az ada tok át adá sá nak mód ját;
e) a má sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le tén foly ta tott

tit kos in for má ció gyûj tés hez nyúj tan dó se gít ség mód ját;
f) an nak iga zo lá sát, hogy a tit kos in for má ció gyûj tést

a meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv ál la má ban fo lya mat ban lévõ 
bûn ügy fel de rí té sé hez kap cso ló dó an sza bály sze rû en en ge -
dé lyez ték.

(3) A meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv a meg ke re sés tel je -
sí té sét bel sõ jog sza bá lyai alap ján, szük ség ese tén igaz ság -
ügyi ha tó sá ga en ge dé lyé nek be szer zé sét köve tõen kez di
meg.

19. cikk

Közös határmenti járõrszolgálat

(1) A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei a köz rend vé -
del me, a bûn cse lek mé nyek el le ni fel lé pés cél já ból a kö zös
ál lam ha tár tól szá mí tott tíz (10) ki lo mé te res tá vol sá gig kö -
zös jár õr szol gá la tot tel je sít het nek. Eh hez a te rü let hez tar -
to zó nak kell te kin te ni a tíz ki lo mé te ren be lül ta lál ha tó te le -
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pü lést an nak köz igaz ga tá si ha tá rá ig ab ban az eset ben is, ha 
az meg ha lad ja ezt a tá vol sá got.

(2) A kö zös jár õr szol gá lat – a je len Meg ál la po dás
2. cik ké nek (1) és (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak kal
össz hang ban – ki ter jed to váb bá a kö zös ál lam ha tár fel -
ügye le té re is.

(3) A kö zös jár õr szol gá lat ban a má sik Szer zõ dõ Fél
bûn ül dö zõ szer vé nek tag jai is jo go sul tak a sze mé lyek sze -
mély azo nos sá gát meg ál la pí ta ni, és õket – amennyi ben ki
akar ják ma gu kat von ni az el len õr zés alól – fel tar tóz tat ni,
azon Szer zõ dõ Fél ál la má nak bel sõ jog sza bá lyai alap ján,
amely nek te rü le tén a kö zös jár õr szol gá la tot tel je sí tik.

(4) Egyéb in téz ke dé sek re, va la mint a kény sze rí tõ esz -
kö zök al kal ma zá sá ra – a je len Meg ál la po dás 23. cik ké nek
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak ra fi gye lem mel – el sõd -
le ge sen azon Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer vé nek tag jai jo -
go sul tak, amely ál la má nak te rü le tén a kö zös jár õr szol gá la -
tot tel je sí tik.

20. cikk

Együttmûködés a közös kapcsolattartási szolgálati
helyeken

(1) A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei a két ál lam kö -
zös ál lam ha tá rá nak kö ze lé ben, az in for má ció cse re és az
együtt mû kö dés meg könnyí té se ér de ké ben hasz nál ják
a már mû kö dõ kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti he lyet, va -
la mint, a Szer zõ dõ Fe lek új kö zös kap cso lat tar tá si szol gá -
la ti he lye ket lé te sít het nek.

(2) A kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti he lye ken a Szer -
zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer ve i nek tag jai sa ját ha tás kö rük -
ben, kö zös he lyen tel je sí tik szol gá la tu kat. En nek so rán
köz re mû köd nek a je len Meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott
köz vet len in for má ció cse ré ben, va la mint tá mo gat ják az
együtt mû kö dés össze han go lá sát.

(3) Az együtt mû kö dés ki ter jed het a sze mé lyek át adá sá -
nak és vissza fo ga dá sá nak elõ ké szí té sé re, és az ab ban  való
köz re mû kö dés re is, azon nem zet kö zi szer zõ dé sek alap ján,
ame lyek nek a Szer zõ dõ Fe lek vagy ál la ma ik ré sze sei.

(4) A bûn ül dö zõ szer vek kö zös kap cso lat tar tá si szol gá -
la ti he lye ken szol gá la tot tel je sí tõ tag jai a (2) és (3) be kez -
dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl nem jo go sul tak in téz ke dés -
re, és nem ze ti ha tó sá ga ik irá nyí tá si és fe gyel mi jog kö re alá 
tar toz nak.

(5) A kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti he lyek lé te sí té sé -
nek he lyét, fel té te le it, az együtt mû kö dés mód ját és a költ -
ség vi se lés sza bá lya it kü lön nem zet kö zi szer zõ dés tar tal -
maz za.

(6) A Szer zõ dõ Fe lek nem zet kö zi szer zõ dés sel meg ál la -
pod hat nak ab ban, hogy a kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti

hely mun ká já ban har ma dik ál lam bûn ül dö zõ szer vé nek
tag ja is részt ve het.

21. cikk

Összekötõ tisztviselõ

(1) Az egyik Szer zõ dõ Fél a má sik Szer zõ dõ Fél bel sõ
jog sza bá lyai sze rint meg ha tá ro zott bûn ül dö zõ szer vé nek
hoz zá já ru lá sá val ha tá ro zott idõ tar tam ra össze kö tõ tiszt -
viselõt küld het an nak bûn ül dö zõ szer ve i hez.

(2) Az össze kö tõ tiszt vi se lõ ki kül dé sé nek cél ja a Szer -
zõ dõ Fe lek kö zöt ti, a je len Meg ál la po dás alap ján meg -
valósuló együtt mû kö dés meg gyor sí tá sa, va la mint a fo lya -
ma tos se gít ség nyúj tás biz to sí tá sa:

a) a bûn cse lek mé nyek meg elõ zé sét és vissza szo rí tá sát
szol gá ló in for má ció cse ré ben;

b) a bûn ügyi tár gyú meg ke re sé sek tel je sí té sé ben;
c) a ha tá rok vé del mé vel és a vissza fo ga dá si szer zõ dé -

sek vég re haj tá sá val kap cso la tos együtt mû kö dés ben;
d) a köz ren det fe nye ge tõ ve szé lyek el há rí tá sá val meg -

bí zott ha tó sá gok fel ada tai el lá tá sá hoz szük sé ges in for má -
ci ók át adá sá val.

(3) Az össze kö tõ tiszt vi se lõ a bûn ül dö zõ szer ve ket tá -
mo ga tó, ta nács adó sze re pet tölt be, bûn meg elõ zé si és bûn -
ül dö zé si in téz ke dé sek ön ál ló el vég zé sé re nem jo go sult.

(4) Az össze kö tõ tiszt vi se lõ fel ada ta it az õt kül dõ Szer -
zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer ve uta sí tá sai és az õt fo ga dó bûn -
ül dö zõ szerv vel kö tött meg ál la po dás ban fog lal tak sze rint
lát ja el. Az össze kö tõ tiszt vi se lõ te vé keny sé gé rõl rend sze -
res idõ kö zön ként tá jé koz tat ja az õt fo ga dó Szer zõ dõ Fél
köz pon ti kap cso lat tar tó szer vét.

(5) A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes mi nisz te rei meg ál la pod -
hat nak ab ban, hogy az egyik Szer zõ dõ Fél har ma dik
 államban te vé keny ke dõ össze kö tõ tiszt vi se lõ je – a je len
Meg ál la po dás vég re haj tá sa ér de ké ben – kép vi se li a má sik
Szer zõ dõ Fél ér de ke it is ezen har ma dik ál lam ban.

(6) Az össze kö tõ tiszt vi se lõ mû kö dé sé nek rész le tes fel -
té te le i rõl a Szer zõ dõ Fe lek ille té kes mi nisz te rei ál la pod -
nak meg.

IV. FEJEZET

A MÁSIK SZERZÕDÕ FÉL ÁLLAMÁNAK TERÜLETÉN
ELJÁRÓ TISZTVISELÕK JOGVISZONYA

22. cikk

A beutazás, a kiutazás és a tartózkodás szabályai

(1) Ha a je len Meg ál la po dás más ként nem ren del ke zik,
a Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer ve i nek tag jai a je len
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Meg ál la po dás ból szár ma zó fel ada ta ik vég re haj tá sa ér de -
ké ben a má sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le té re be lép het -
nek ér vé nyes, fény kép pel el lá tott szol gá la ti iga zol vánnyal, 
és ott – kü lön en ge dély nél kül – a szol gá la ti fel adat el lá tá -
sá nak ide jé ig tar tóz kod hat nak és ki utaz hat nak.

(2) A je len Meg ál la po dás 15. cik ké ben meg ha tá ro zott
fe dett nyo mo zó, kü lön en ge dély nél kül, fe dõ ok irat tal lép -
het be a meg ke re sett bûn ül dö zõ szerv ál la má nak te rü le té -
re, és ott a szük sé ges fe dõ ok ira tok kal, a szol gá la ti fel adat
el lá tá sa ide jé ig, de leg fel jebb a je len Meg ál la po dás
15. cik ké nek (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ide ig tar tóz -
kod hat és ki utaz hat.

23. cikk

Az egyenruha viselésének, a kényszerítõ eszközök,
a szolgálati fegyverek használatának és az elkövetõ

elfogásának szabályai

(1) A je len Meg ál la po dás el té rõ ren del ke zé se hi á nyá -
ban, a meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv tag ja a meg ke re sett
bûn ül dö zõ szerv ál la má nak te rü le tén jo go sult:

a) egyen ru hát vi sel ni;
b) az ál ta la bûn cse lek mény el kö ve té se so rán tet ten ért

vagy szö kést meg kí sér lõ el kö ve tõt el fog ni és vissza tar ta ni, 
de ha la dék ta la nul kö te les õt a má sik Szer zõ dõ Fél ille té kes 
bûn ül dö zõ szer vé nek át ad ni.

(2) A meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv tag ja a meg ke re sett
bûn ül dö zõ szerv ál la má nak te rü le tén a je len Meg ál la po -
dás ból szár ma zó fel ada tai tel je sí té se, to váb bá a szol gá la ti
he lyé re tör té nõ oda- és vissza uta zás so rán ma gá val vi he ti
a szol gá la ti fel sze re lé sét, és vi sel he ti szol gá la ti fegy ve rét.
A szol gá la ti fegy vert azon ban csak jo gos vé del mi hely zet -
ben, il let ve vég szük ség ben hasz nál hat ja.

(3) A meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv tag ja a je len Meg ál la -
po dás ból szár ma zó fel ada tai so rán a meg ke re sett bûn ül dö -
zõ szerv ál la má nak te rü le tén, ezen ál lam bel sõ jog sza bá -
lya i nak és az ará nyos ság kö ve tel mé nyé nek meg fele lõen
a kö vet ke zõ kény sze rí tõ esz kö zö ket al kal maz hat ja: tes ti
kény szer, bi lincs, ve gyi vagy elekt ro mos sok ko ló esz köz,
rend õrbot, il let ve szol gá la ti ku tya.

(4) A bûn ül dö zõ szer vek biz to sít ják, hogy az ál la muk
te rü le tén el já ró, a má sik Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer vé -
nek tag ja a je len cikk ben meg ha tá ro zott kény sze rí tõ esz -
kö zök al kal ma zá sá nak fel té te le i rõl ki ok ta tás ban ré sze sül -
jön.

24. cikk

Szolgálati viszonyok

A meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv tag já nak szol gá la ti jog -
vi szo nyá ra, egyéb mun ka vi szo nyá ra és fe gyel mi fe le lõs -
sé gé re sa ját ál la má nak jog sza bá lyai vo nat koz nak.

25. cikk

Büntetõjogi felelõsségi szabályok

A bûn ül dö zõ szer vek tag jai, akik a je len Meg ál la po dás
alap ján a má sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le tén vég zik
te vé keny sé gü ket, az ál ta luk vagy sé rel mük re el kö ve tett
bûn cse lek mé nyek te kin te té ben azo nos el bí rá lás alá es nek
azon Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer ve i nek tag ja i val, amely -
nek ál la má nak te rü le tén te vé keny sé gü ket vég zik.

26. cikk

Kártérítési felelõsség

(1) Ami kor az egyik Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer vé nek
tag ja a je len Meg ál la po dás ren del ke zé se i nek meg fele lõen
a má sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le tén tel je sí ti fel ada -
tát, az ál ta la az el já rá sa so rán oko zott ká ro kért az õt kül dõ
Szer zõ dõ Fél azon Szer zõ dõ Fél ál la má nak joga sze rint
 felel, ahol a kár oko zás tör tént.

(2) Az a Szer zõ dõ Fél, amely ál la má nak te rü le tén az
(1) be kez dés ben em lí tett kár be kö vet ke zett, a kárt ugyan -
olyan fel té te lek mel lett té rí ti meg, mint ha azt a sa ját bûn ül -
dö zõ szer vé nek tag ja okoz ta vol na.

(3) Az a Szer zõ dõ Fél, amely bûn ül dö zõ szer vé nek tag ja 
a má sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le tén har ma dik sze -
mély nek kárt oko zott, tel jes mér ték ben meg té rí ti ez utób bi
Szer zõ dõ Fél nek az ál ta la a ká ro sult nak vagy a ká ro sult
sze mély jo gán a kár té rí tés re jo go sult más sze mé lyek nek
ki fi ze tett kár té rí tés össze gét.

(4) Az (1) be kez dés ben sza bá lyo zott eset ben – har ma -
dik sze mé lyek kel szem ben fenn ál ló jo gai gya kor lá sá nak
sé rel me nél kül és a (3) be kez dés ben fog lalt ren del ke zés
 kivételével – a Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen le mon da nak
az olyan ká rok meg té rí té sé nek igé nyé rõl, ame lye ket a má -
sik Szer zõ dõ Fél tõl szen ved tek el, ki vé ve, ha a kárt szán -
dé ko san vagy sú lyos gon dat lan ság gal okoz ták.

V. FEJEZET

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

27. cikk

Az átadható személyes adatok köre

A je len Meg ál la po dás vég re haj tá sa ér de ké ben a Szer zõ -
dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei a kö vet ke zõ sze mé lyes ada to -
kat ad hat ják át egy más nak:

a) a bûn cse lek mé nyek el kö ve té sé ben részt ve võ sze mé -
lyek és ezen sze mé lyek nek a bûn cse lek mény el kö ve té sé -
vel össze füg gõ kap cso la ta ik sze mé lyes azo no sí tó ada ta it:
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csa lá di név, ko ráb bi csa lá di név, utó név, egyéb név (ál-,
gúny-, ra gad vány név), nem, szü le té si idõ és hely, la kó -
hely, je len le gi vagy eset le ges ko ráb bi ál lam pol gár ság;

b) az a) pont ban sze rep lõ sze mé lyek sze mély azo nos sá -
gát iga zo ló ok mány, út le vél vagy más úti ok mány ada ta it
(szá ma, ki ál lí tá sá nak idõ pont ja, a ki ál lí tó ha tó ság meg -
nevezése, a ki ál lí tás he lye, az ér vé nyes ség ide je, a te rü le ti
ér vé nyes sé ge);

c) a bûn cse lek mény el kö ve té sé ben részt ve võ sze mé -
lyek ujj- és te nyér nyo ma tá ra, DNS pro fil já ra, il let ve min -
tá já ra, sze mély le írá sá ra, fény ké pé re vo nat ko zó ada to kat;

d) a je len Meg ál la po dás 7. cik ké nek (3) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott in for má ci ók ban sze rep lõ sze mé lyes ada -
tokat.

28. cikk

A személyes adatok kezelésének szabályai

A je len Meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott együtt mû kö -
dés ke re té ben a Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei – az
Eu ró pa Ta nács ke re té ben lét re jött, az egyé nek vé del mé rõl
a sze mé lyes ada tok gépi fel dol go zá sa so rán, Stras bo urg -
ban, 1981. ja nu ár 28. nap ján kelt Egyez mény ben és az
Egyez mény nek a fel ügye lõ ha tó sá gok ról és a sze mé lyes
ada tok or szág ha tá ro kat át lé põ áram lá sá ról  szóló, Stras -
bourgban, 2001. no vem ber 8-án kelt Ki egé szí tõ Jegy zõ -
köny vé ben fog lal tak figye lembe véte lével – az adat ke ze -
lés re vo nat ko zó aláb bi ren del ke zé sek sze rint jár nak el:

a) a Szer zõ dõ Fe lek kö te le sek meg ten ni min den szük -
sé ges szer ve zé si és tech ni kai in téz ke dést a sze mé lyes ada -
tok ha té kony vé del mé nek biz to sí tá sa, a meg vál toz ta tás,
a vé let len sze rû vagy jog el le nes meg sem mi sí tés, az el vesz -
tés, a jo go su lat lan hoz zá fé rés, az elõ ze tes hoz zá já ru lás
nél kü li nyil vá nos ság ra ho za tal, va la mint a jog el le nes adat -
ke ze lés el len;

b) a meg ke re sés ben meg kell je löl ni az át adan dó ada tok 
kö rét, fel hasz ná lá suk cél ját és jog alap ját;

c) a Szer zõ dõ Fél ada to kat át ve võ bûn ül dö zõ szer ve
(a továb biak ban: át ve võ Fél) csak a je len Meg ál la po dás -
ban meg ha tá ro zott cé lok ra és a Szer zõ dõ Fél ada to kat
 átadó bûn ül dö zõ szer ve (a továb biak ban: át adó Fél) ál tal
meg ha tá ro zott fel té te lek kel ke zel he ti a sze mé lyes ada to -
kat. Az át adó Fél ké ré sé re az át ve võ Fél tá jé koz ta tást nyújt
az át adott sze mé lyes ada tok fel hasz ná lá sá ról;

d) az ada tok át adá sa elõtt az át adó Fél nek, mi u tán meg -
ál la pí tot ta, hogy az ada tok át adá sa szük sé ges a meg je lölt
cél ra és ará nyos az zal, va la mint össz hang ban áll ál la má -
nak bel sõ jog sza bá lya i val, meg kell gyõ zõd nie az át adan -
dó ada tok he lyes sé gé rõl. Amennyi ben az át adott ada tok ról 
meg ál la pí tást nyer, hogy azok hely te le nek vagy át adá suk
til tott, az át adó Fél ké se de lem nél kül tá jé koz tat ja er rõl az
át ve võ Fe let, aki az át adott ada to kat ké re lem re ha la dék ta -
la nul ki ja vít ja vagy tör li;

e) az ada tok át adá sa kor az át adó Fél nek fel kell tün tet -
nie az ada tok tör lé si és meg sem mi sí té si ha tár ide jét a ha tá -
lyos bel sõ jog sza bá lyok nak meg fele lõen. Ha az át adó Fél
az át ve võ Fél lel spe ci á lis meg õr zé si ha tár idõt kö zöl, úgy
az át ve võ Fél kö te les azt be tar ta ni;

f) a sze mé lyes ada tok ki zá ró lag a je len Meg ál la po dás
1. cik ké ben meg je lölt bûn ül dö zõ szer vek nek ad ha tók át.
Más szer vek nek az ada tok az át adó Fél elõ ze tes írás be li
hoz zá já ru lá sá val to váb bít ha tók, a d) pont ban sze rep lõ fel -
té te lek vizs gá la ta alap ján, és csak az ere de ti cél nak meg -
felelõ fel hasz ná lás ra;

g) a je len Meg ál la po dás alap ján át adott és át vett ada -
tok ról az adat ke ze lõ szer vek nek nyil ván tar tást kell ve zet -
ni ük, amely leg alább a kö vet ke zõ ket tar tal maz za: az adat -
szol gál ta tás cél ját, jog alap ját, tar tal mát, a to váb bí tott ada -
tok faj tá ját, az ada tot to váb bí tó egye di azo no sí tó ját, az
adat át adás sal érin tett sze mély ne vét, az át adó és át ve võ
szer vet, az át adás idõ pont ját és az ada tok tör lé sé nek ha tár -
ide jét. Az on-li ne adat szol gál ta tást au to ma ti ku san kell
nyil ván tar ta ni. A nyil ván tar tá sok leg alább öt évig me gõ ri -
zen dõk, az át adott kü lön le ges ada tok ra vo nat ko zó nyil -
ván tar tás az ezen ada tok ra vo nat ko zó bel sõ jog sza bá lyok -
ban meg ha tá ro zott ide ig õri zen dõk meg. A nyil ván tar tás
ada tai ki zá ró lag az adat vé de lem re vo nat ko zó sza bá lyok
be tar tá sá nak el len õr zé sé re hasz nál ha tók fel.

29. cikk

Az érintett személy tájékoztatása

Az érin tett sze mély ké ré sé re a rá vo nat ko zó ada tok ról,
va la mint az ada tok fel hasz ná lá sá nak cél já ról csak ak kor
ad ha tó ki tá jé koz ta tás, ha ez nincs ki ha tás sal a bûn cse lek -
mé nyek meg elõ zé sé re, meg aka dá lyo zá sá ra és fel de rí té sé -
re, va la mint a köz rend vé del mé re, és a bûn ül dö zés ér de ke it 
egyéb ként nem ve szé lyez te ti, össz hang ban a Szer zõ dõ
 Felek ál la ma i nak jog sza bá lya i val. Az át ve võ Fél nek kon -
zul tál nia kell az át adó Fél lel ar ról, hogy az érin tett sze -
mély nek mi lyen tar tal mú tá jé koz ta tást ad jon. Az át ve võ
Fél nek a kon zul tá ció ered mé nye sze rint kell el jár nia.

30. cikk

A személyes adatok kezelése a másik Szerzõdõ Fél
államának területén folytatott eljárás során

(1) A je len Meg ál la po dás vég re haj tá sa ke re té ben, a má -
sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le tén foly ta tott el já rás
 során meg szer zett sze mé lyes ada tok ke ze lé sé nek el len õr -
zé se azon Szer zõ dõ Fél ille té kes ha tó sá ga i nak a fel ada ta,
amely nek ré szé re ezen sze mé lyes ada to kat meg sze rez ték.
A sze mé lyes ada tok ke ze lé se ezen Szer zõ dõ Fél ál la má nak 
bel sõ jog sza bá lyai sze rint tör té nik. En nek so rán be kell
tar ta ni az ille té kes ha tó ság ál tal az en ge déllyel össze füg -
gés ben meg sza bott elõ írásokat.
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(2) A bûn ül dö zõ szer vek azon tag ja i nak, akik a má sik
Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le tén tel je sí tik fel ada tu kat,
nem biz to sít ha tó köz vet len hoz zá fé rés az ezen Szer zõ dõ
Fél gépi fel dol go zá sú sze mé lyes ada ta i hoz.

VI. FEJEZET

MINÕSÍTETT ADATOK

31. cikk

A minõsített adatok átadása

(1) A je len Meg ál la po dás vég re haj tá sa ér de ké ben
a Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei a mi nõ sí tett ada to kat
tar tal ma zó meg ke re sé se ket és az arra adott vá la szo kat,
 valamint az együtt mû kö dé sük so rán ke let ke zett mi nõ sí tett
ada to kat tar tal ma zó in for má ci ó kat a köz pon ti kap cso lat -
tar tó szer ve ken ke resz tül kül dik meg egy más nak, il let ve
cse ré lik ki, a bel sõ jog sza bá lya ik sze rint.

(2) A je len Meg ál la po dás ren del ke zé se i nek vég re haj tá -
sa ér de ké ben a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl az Igaz ság -
ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um Rend vé del mi Szer vek
Vé del mi Szol gá la ta és a ro mán Szer zõ dõ Fél ré szé rõl
a Bel ügyi és Köz igaz ga tá si Re form Mi nisz té ri um Felde -
rítõ és Bel sõ Vé del mi Fõ igaz ga tó sá ga az együtt mû kö dé -
sük so rán ke let ke zett mi nõ sí tett ada to kat tar tal ma zó meg -
ke re sé se ket és az arra adott vá la szo kat – az (1) be kez dés tõl 
el té rõ en – köz vet le nül küld he tik meg egy más nak, il let ve
cse rél he tik ki.

32. cikk

Minõsített adatok védelme

A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei a je len Meg ál la po -
dás vég re haj tá sa so rán az át vett mi nõ sí tett ada tok vé del -
mé re az aláb bi ren del ke zé se ket al kal maz zák:

a) a mi nõ sí tett ada tot át adó Fél bel sõ jog sza bá lyai sze -
rint mi nõ sí tett ada to kat a mi nõ sí tett ada to kat át ve võ Fél -
nek ugyan olyan vé de lem ben kell ré sze sí te nie és ke zel nie,
mint ami lyen ben a je len Meg ál la po dás mel lék le tét ké pe zõ
meg fe lel te té si táb lá zat alap ján a sa ját jog sza bá lyai sze rin ti
mi nõ sí té si je lö lés sel el lá tott ada ta it ré sze sí ti, il let ve ke ze li. 
Ez a mel lék let a je len Meg ál la po dás szer ves ré szét ké pe zi;

b) a mi nõ sí tett ada tot át adó Fél nek meg kell je löl nie az
át adott mi nõ sí tett adat ér vé nyes sé gi ide jét;

c) a mi nõ sí tett ada tot át adó Fél ha la dék ta la nul, írás ban
tá jé koz tat ja a mi nõ sí tett ada tot át ve võ Fe let az ada tok kal
kap cso la tos vál to zá sok ról, il let ve a mi nõ sí tett ada tok mi -
nõ sí té si je lö lé sé nek, ér vé nyes sé gi ide jé nek mó do sí tá sá ról, 
a mi nõ sí tés meg szün te té sé rõl. A mi nõ sí tett ada tot át ve võ
Fél en nek az ér te sí tés nek meg fele lõen mó do sít ja a mi nõ sí -

té si je lö lést, az ér vé nyes sé gi idõt, il let ve meg szün te ti a mi -
nõ sí tett adat ként tör té nõ ke ze lést;

d) az át adott mi nõ sí tett ada to kat csak olyan cél ra le het
fel hasz nál ni, ami lyen cél ból azo kat át ad ták, és azo kat csak 
azon sze mé lyek szá má ra sza bad hoz zá fér he tõ vé ten ni,
akik a sa ját ál la muk bel sõ jog sza bá lya i nak elõ írásai sze rint 
erre jo go sul tak;

e) az át adott mi nõ sí tett ada to kat a je len Meg ál la po dás -
ban fel so rolt szer ve ken kí vü li szer vek nek csak a mi nõ sí tett 
ada tot át adó Fél írás ban adott hoz zá já ru lá sa alap ján, és
csak az ere de ti cél nak meg fe le lõ fel hasz ná lás ra le het
 továbbadni;

f) az át adott mi nõ sí tett ada tok vé del mét szol gá ló jog -
sza bá lyok nak a mi nõ sí tett ada tot át ve võ Fél nél tör tént bár -
mi lyen meg sér té sé rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni kell
a mi nõ sí tett ada tot át adó Fe let. A tá jé koz ta tás nak ki kell
tér nie a jog sza bá lyok meg sér té sé nek kö rül mé nye i re és
ezek kö vet kez mé nye i re, va la mint a kö vet kez mé nyek mér -
sék lé sé re, és az elõ írások jö võ be ni meg sér té sé nek meg elõ -
zé se ér de ké ben ho zott in téz ke dé sek re;

g) a je len Meg ál la po dás ér tel mé ben át adott mi nõ sí tett
ada tok har ma dik or szág ré szé re tör té nõ to vább adá sa csak
a mi nõ sí tett ada tot át adó Fél ál la má nak bel sõ joga sze rint
ille té kes ha tó sá gá nak írás be li hoz zá já ru lá sa ese tén, és
csak az ere de ti cél nak meg fe le lõ fel hasz ná lás ra meg en ge -
dett;

h) a je len Meg ál la po dás 17. cik ke alap ján lét re ho zott
kö zös bûn fel de rí tõ-cso port mun ká já hoz szük sé ges mi nõ -
sí tett ada tok nak a má sik Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer vé -
nek ki he lye zett tag ja ré szé re tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té te lét 
azon mi nõ sí tett ada tok ese té ben, ame lye ket a je len Meg ál -
la po dás ban meg ha tá ro zott együtt mû kö dés ben részt vevõ
bûn ül dö zõ szer vek mi nõ sí tet tek, a kö zös bûn fel de rí tõ-cso -
por tot lét re ho zó szerv ve ze tõ je en ge dé lye zi. Az együtt mû -
kö dés ben részt nem vevõ szer vek ál tal mi nõ sí tett ada tok
át adá sá hoz be kell sze rez ni a mi nõ sí tõ hoz zá já ru lá sát.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33. cikk

Vegyes Bizottság

(1) A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás ban sza bá -
lyo zott együtt mû kö dés elõ se gí té sé re és ér té ke lé sé re
 Vegyes Bi zott sá got hoz nak lét re. A Ve gyes Bi zott ság
össze té te lé rõl dip lo má ci ai úton tá jé koz tat ják egy mást.

(2) A Ve gyes Bi zott ság szük ség sze rin ti gya ko ri ság gal,
bár me lyik Szer zõ dõ Fél kez de mé nye zé sé re, a Ma gyar
Köz tár sa ság ban és Ro má ni á ban fel vált va ülé se zik.

(3) A Ve gyes Bi zott ság a je len Meg ál la po dás al kal ma -
zá sá val össze füg gõ kér dé sek meg ol dá sá ra és az együtt mû -
kö dés to vább fej lesz té sé re a Szer zõ dõ Fe lek ille té kes szer -
ve i nek ja vas la tot te het.
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34. cikk

Költségviselés szabályai

A je len Meg ál la po dás vég re haj tá sa so rán – a Szer zõ dõ
Fe lek köz pon ti kap cso lat tar tó szer ve in ke resz tül lét re jött
el té rõ meg ál la po dás, vagy a je len Meg ál la po dás ban fog -
lalt el té rõ ren del ke zés hi á nyá ban – mind két Szer zõ dõ Fél
maga vi se li a sa ját bûn ül dö zõ szer vei el já rá sa so rán fel me -
rü lõ költ sé ge ket.

35. cikk

Más nemzetközi kötelezettségvállalásokhoz  való viszony

A je len Meg ál la po dás ren del ke zé sei nem érin tik a Szer -
zõ dõ Fe lek ál la ma i nak egyéb két- vagy több ol da lú nem -
zet kö zi szer zõ dé se i ben sze rep lõ kö te le zett ség vál la lá sa it.
A je len Meg ál la po dás nem be fo lyá sol ja azo kat a kö te le -
zett sé ge ket, ame lyek a Szer zõ dõ Fe lek ál la ma i nak eu ró pai
uni ós tag sá gá ból fa kad nak. Kö vet ke zés kép pen je len Meg -
ál la po dás ren del ke zé sei sem együt te sen, sem ön ma guk ban 
nem idéz he tõk vagy ér tel mez he tõk úgy, mint ame lyek
 érvénytelenítik, mó do sít ják vagy bár mi lyen más mó don
be fo lyá sol ják a Szer zõ dõ Fe lek ál la ma i nak kü lö nö sen
a Csat la ko zá si Szer zõ dés sel vál lalt, az Eu ró pai Közös -
séget lét re ho zó Szer zõ dés bõl, az Eu ró pai Uni ó ról  szóló
Szer zõ dés bõl, va la mint ál ta lá ban véve az Eu ró pai Unió
 elsõdleges és má sod la gos jo gá ból szár ma zó kötelezett -
ségeit.

36. cikk

A viták rendezése

(1) A je len Meg ál la po dás ér tel me zé sé vel vagy al kal ma -
zá sá val eset leg fel me rü lõ vi tá kat a Szer zõ dõ Fe lek a je len
Meg ál la po dás 33. cik ke alap ján fel ál lí tott Ve gyes Bi zott -
ság ke re té ben, tár gya lá sok út ján ren de zik.

(2) Amennyi ben a vi ta tott kér dés ben a Ve gyes Bi zott -
ság nem tud dön te ni, a vi tát dip lo má ci ai úton ren de zik.

37. cikk

A Megállapodás hatálybalépése és egyéb rendelkezések

(1) A je len Meg ál la po dást meg kell erõ sí te ni. A Szer zõ -
dõ Fe lek dip lo má ci ai úton ér te sí tik egy mást ar ról, hogy
a Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges el já rá so kat
a bel sõ jog sza bá lyi kö ve tel mé nye ik nek meg fele lõen
 lefolytatták. A Meg ál la po dás – a 13. cikk ki vé te lé vel –
a ké sõb bi jegy zék kéz hez vé te lé nek nap já tól szá mí tott ki -
lenc ve ne dik (90.) na pon lép ha tály ba.

(2) A je len Meg ál la po dás 13. cik ke Ro má nia tel jes jogú
schen ge ni tag gá vá lá sá ról  szóló ta ná csi ha tá ro zat ban meg -
ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pont tól kez dõ -
dõ en a ha tá ron át nyú ló meg fi gye lé sek a Szer zõ dõ Fe lek
 államainak bel sõ jog sza bá lyai alap ján leg alább egy évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mé nyek 
gya nú ja ese tén al kal ma zan dók.

(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pont tól kez dõ -
dõ en a je len Meg ál la po dás nak a Szer zõ dõ Fe lek ál la ma i -
nak kö zös ha tá rá nak a ha tár át ke lõ he lye ken kí vü li és
a nyit va tar tá si idõn túli – a ha tá ron át nyú ló meg fi gye lés
ke re té ben tör té nõ – át lé pé sé re vo nat ko zó ren del ke zé sei
csak a sze mé lyek ha tár át lé pé sé re irány adó sza bá lyok kö -
zös sé gi kó de xé nek (Schen ge ni ha tár-el len õr zé si kó dex)
lét re ho zá sá ról  szóló 562/2006/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi ren de let 23. cik ké ben meg ha tá ro zott in téz ke dés
ese tén al kal ma zan dók.

(5) A je len Meg ál la po dás 1. cikk 1. pont ja sze rin ti szer -
vek rõl, va la mint a je len Meg ál la po dás 12. cik ké ben,
14. cik ké ben, 16. cik ké ben, 17. cik ké ben, 19. cik ké ben és
32. cik ké ben fog lal tak vég re haj tá sá ra fel jo go sí tott szer -
vek rõl a Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás hatályba -
lépését kö ve tõ har minc (30) na pon be lül dip lo má ci ai úton
tá jé koz tat ják egy mást. A Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai
úton, írás ban ha la dék ta la nul tá jé koz tat ják egy mást a bûn -
ül dö zõ szer vek ben, azok ha tás kö ré ben és a ha tár men ti
 megyében be kö vet ke zett vál to zá sok ról.

(6) A je len Meg ál la po dás ban sza bá lyo zott együtt mû kö -
dé si for mák vég re haj tá sá nak tech ni kai rész le te i rõl a bûn -
ül dö zõ szer vek kü lön meg ál la pod hat nak.

(7) A je len Meg ál la po dás ha tá ro zat lan idõ re szól, és azt
bár me lyik Szer zõ dõ Fél dip lo má ci ai úton, írás ban bár mi -
kor fel mond hat ja, mely így a fel mon dás ról  szóló jegy zék
kéz hez vé te lét kö ve tõ ha to dik (6.) hó na pot kö ve tõ elsõ
 napon ha tá lyát vesz ti.

(8) Mind két Szer zõ dõ Fél a je len Meg ál la po dás al kal -
ma zá sát rész ben vagy egész ben át me ne ti leg fel füg geszt -
he ti, amennyi ben az sér ti vagy ve szé lyez te ti ál la má nak
szu ve re ni tá sát, biz ton sá gát, köz rend jét, vagy ha az a Szer -
zõ dõ Fe lek ál la ma i nak bel sõ jog sza bá lya i val el len té tes.
Az ilyen in téz ke dé sek meg ho za ta lá ról, vagy vissza vo ná -
sá ról a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton, írás ban ha la dék -
ta la nul tá jé koz tat ják egy mást. A je len Meg ál la po dás vég -
re haj tá sá nak fel füg gesz té se, il let ve an nak vissza vo ná sa az
er rõl  szóló ér te sí tés ben meg je lölt idõ pont tól lép ha tály ba.

(9) A je len Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû -
leg ha tá lyát vesz ti a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és
Ro má nia Kor má nya kö zött a szer ve zett bû nö zés, a ter ro -
riz mus és a ká bí tó szer til tott for gal ma el le ni harc ban tör -
ténõ együtt mû kö dés rõl  szóló, Bu da pes ten, 1997. feb ru ár
19-én alá írt Egyez mény.

(10) A je len Meg ál la po dás nyil ván tar tás ba vé te lé rõl az
Egye sült Nem ze tek fõ tit kár sá gán, az Egye sült Nem ze tek
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Alap ok má nyá nak 102. cik ke sze rint, a ma gyar Szer zõ dõ
Fél gon dos ko dik. A ma gyar Szer zõ dõ Fél a nyil ván tar tás -
ba vé tel rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a ro mán Szer zõ dõ
Fe let.

Ké szült Sze ge den, 2008. ok tó ber hó nap 21. nap ján, két
ere de ti pél dány ban, ma gyar és ro mán nyel ven, mind két
nyel vû szö veg egy aránt hi te les.

(Aláírások)

MELLÉKLET
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia
Kormánya között a ha tá ro kat át lé põ bû nö zés
meg elõ zé se és le küz dé se ér de ké ben foly ta tott

együtt mû kö dés rõl  szóló Meg ál la po dás 32. cik ké hez

A minõsített adatok jelölése és azok megfeleltetése

A Szer zõ dõ Fe lek – a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és 
Ro má nia Kor má nya kö zött a ha tá ro kat át lé põ bû nö zés
meg elõ zé se és le küz dé se ér de ké ben foly ta tott együtt mû -
kö dés rõl  szóló Meg ál la po dás 32. cik ké nek a) pont já ban
fog lal tak ra fi gye lem mel – ál la ma ik bel sõ jog sza bá lyai
alap ján meg ál la pít ják, hogy a mi nõ sí tett ada tok aláb bi
 minõsítési je lö lé sei meg fe lel nek egy más nak:

a Ma gyar
Köz tár sa ság ban

Ro má ni á ban
an gol nyel vû
meg fe le lõ je

„Szigorúan titkos!” STRICT SECRET
DE IMPORTANTÃ
DEOSEBITÃ

 TOP SECRET

„Titkos!” STRICT SECRET SECRET

„Bizalmas!” SECRET CONFIDENTIAL

„Korlátozott
terjesztésû!”

SECRET 
DE SERVICIU

RESTRICTED

„

4.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2. és 3.  §-a a Meg ál la po dás 37. cikk (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Meg ál la po dás 13. cik ke a Meg ál la po dás 37. cikk
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(4) A Meg ál la po dás, il let ve e tör vény 2. és 3.  §-a ha tály -
ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját, va la mint a (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zott idõ pon tot a kül ügy mi nisz ter an nak is mert té 
vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul
köz zé tett egye di ha tá ro za tá ban ál la pít ja meg.

(5) A Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ro má nia Kor má nya
kö zött a szer ve zett bû nö zés, a ter ro riz mus és a ká bí tó szer
til tott for gal ma el le ni harc ban tör té nõ együtt mû kö dés rõl
 szóló, Bu da pes ten, 1997. feb ru ár 19-én alá írt Egyez mény

ki hir de té sé rõl  szóló 151/1997. (IX. 16.) Korm. ren de let
ha tá lyát vesz ti.

(6) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka la tin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

III. Kormány rendeletek

A Kormány
138/2009. (VI. 30.) Korm.

rendelete

a bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásának
elõmozdítására vonatkozó egyes rendelkezések

végrehajtásának szabályairól

A Kor mány az eu ró pai uni ós csat la ko zás sal össze füg gõ
egyes tör vénymódosításokról, tör vényi ren del ke zé sek ha -
tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, va la mint egyes tör vényi ren del -
ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004. évi XXIX. tör vény
143/E.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 
35.  § (2) be kez dé sé ben meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói
 hatáskörében, az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

E ren de let ha tá lya az üzem anya gok kö te le zõ bio üzem -
anyag-rész ará nyá ra, va la mint a for ga lom ba ho zott bio -
üzem anyag mennyi sé gé nek nyo mon kö ve té sé re, je len té -
sé re és a jog sér tés sel kap cso la tos bír sá go lás ra ter jed ki.

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) bio massza: a me zõ gaz da ság ból (be le ért ve a nö vé nyi 

és ál la ti anya go kat), az er dõ gaz da ság ból és az élel mi szer -
ipar ból, va la mint az ez zel kap cso la tos ipar ágak ból szár -
ma zó ter mé kek, mel lék ter mé kek, hul la dé kok és ma rad vá -
nyok bi o ló gi a i lag le bont ha tó ré sze, va la mint az ipar ból,
szol gál ta tás ból szár ma zó hul la dé kok és a te le pü lé si hul la -
dék bi o ló gi a i lag le bont ha tó ré sze;

b) bio üzem anyag: az aláb bi, köz vet le nül jár mû vek haj -
tó anya ga ként vagy ezek ke ve rõ kom po nen se ként fel hasz -
nált, ér té ke sí tett ter mé kek:

ba) bi o e ta nol: ki zá ró lag a Kö zös ség ben ter melt bio -
masszá ból elõ ál lí tott eta nol,

bb) bio-ET BE: bi o e ta nol-ala pon elõ ál lí tott etil-ter -
cier-butiléter,
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bc) bio me ta nol: bio masszá ból elõ ál lí tott me ta nol,
bd) bio-MTBE: bio me ta nol-ala pon elõ ál lí tott me til-ter -

ci er-bu til éter,
be) bio-DME: bio masszá ból elõ ál lí tott di me til éter,
bf) bio-TA EE: bi o e ta nol-ala pon elõ ál lí tott tercier-

 amil-etil-éter,
bg) bi o bu ta nol: bio masszá ból elõ ál lí tott bu ta nol,
bh) bio dí zel: nö vé nyi vagy ál la ti olaj ból és zsír ból elõ -

ál lí tott, dí zel üzem anyag mi nõ sé gû me til ész ter,
bi) E85: leg alább 70%, leg fel jebb 85% bi o e ta nolt tar -

tal ma zó, üzem anyag cél ra elõ ál lí tott ter mék, amely nek tér -
fo gat szá za lé kos bio üzem anyag-há nya da meg fe lel a be ke -
vert bi o e ta nol rész ará nyá nak,

bj) szin te ti kus bio üzem anyag: bio masszá ból elõ ál lí tott
szin té zis gáz ból ké szí tett szin te ti kus szén hid ro gén vagy
szin te ti kus szén hid ro gén-ke ve rék (Fis cher-Tropsch dí zel),

bk) hid ro gén nel ke zelt nö vé nyi olaj: ter mo ké mi ai úton
hid ro gén nel ke zelt nö vé nyi vagy ál la ti ere de tû anyag ból
elõ ál lí tott fo lyé kony szén hid ro gén,

bl) bio gáz: bio masszá ból ki nyert, föld gáz mi nõ sé gû re
tisz tí tott gáz ne mû üzem anyag vagy fa gáz,

bm) bio hid ro gén: bio masszá ból és más meg úju ló ener -
gi á val elõ ál lí tott hid ro gén;

c) ener gia tar ta lom: az üzem anyag és a bio üzem anyag
tér fo ga tá ból, il let ve tö me gé bõl az 1. mel lék let sze rint szá -
mí tott fû tõ ér ték (MJ/l vagy MJ/kg);

d) üzem anyag: az eu ró pai uni ós csat la ko zás sal össze -
füg gõ egyes tör vénymódosításokról, tör vényi ren del ke zé -
sek ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, va la mint egyes tör -
vényi ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004. évi
XXIX. tör vény (a továb biak ban: EUtv.) 143/D.  § a) pont ja 
sze rin ti ter mé kek;

e) mo tor ben zin: az EUtv. 143/D.  § a) pont aa) al pont ja
sze rin ti ter mék;

f) dí zel gáz olaj: az EUtv. 143/D.  § a) pont ab) al pont ja
sze rin ti ter mék.

(2) Az üzem anyag, az üzem anyag ba ke vert bio üzem -
anyag, az E85 és a tisz ta bio dí zel li ter ben ki fe je zett
mennyi sé gét +15 °C-ra át szá mí tott tér fo ga ton kell meg ál -
la pí ta ni. A +15 °C hõ mér sék let hez tar to zó tér fo ga tot a mé -
rés ügy rõl  szóló 1991. évi XLV. tör vény elõ írásainak meg -
fele lõen az MSZ ISO 3675 vagy az MSZ ISO 3838 jelû,
a kõ olaj ter mé kek sû rû sé gé nek meg ha tá ro zá sá ra vonat -
kozó szab vá nyok ban idé zett MSZ ISO 91-1 szab vány ban
is mer te tet tek sze rint kell meg ha tá roz ni.

Üzemanyagok kötelezõ bioüzemanyag-részaránya

3.  §

(1) Az EUtv. 143/A.  § (1) be kez dé sé ben elõ írt kö te le zõ
bio üzem anyag-rész arány a (2) be kez dés sze rint meg ha tá -
ro zott mennyi sé gek össze gé nek és a for ga lom ba ho zott
üzem anya gok [ki vé ve az EUtv. 143/A.  § (2) be kez dé se

sze rin ti üzem anya got] ener gia tar tal má nak a há nya do sa,
szá za lék ér ték ben, egy ti ze des sel meg ha tá roz va.

(2) A kö te le zõ bio üzem anyag-rész arány szá mí tá sá nál
a) a mo tor ben zin ese té ben az ener gia tar ta lom ban ki fe -

je zett for ga lom ba ho zott mennyi ség [ki vé ve az EUtv.
143/A.  § (2) be kez dé se sze rin ti mo tor ben zin mennyi sé gét] 
3,1%-át,

b) a dí zel gáz olaj ese té ben az ener gia tar ta lom ban ki fe -
je zett for ga lom ba ho zott mennyi ség [ki vé ve az EUtv.
143/A.  § (2) be kez dé se sze rin ti dí zel gáz olaj mennyi sé gét]
4,4%-át
kell figye lembe ven ni.

(3) Több te lep hellyel, il let ve a jö ve dé ki adó ról és a
 jövedéki ter mé kek for gal ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról
 szóló 2003. évi CXXVII. tör vény ben (a továb biak ban:
Jöt.) meg ha tá ro zott több en ge déllyel ren del ke zõ üzem -
anyag-for gal ma zó ese tén a mennyi sé get össze sít ve kell
meg ha tá roz ni.

A forgalomba hozott bioüzemanyag mennyiségének
nyomon követése és jelentése

4.  §

(1) Az üzem anyag-for gal ma zó ál tal elõ ál lí tott, be szer -
zett, rak tá ro zott, szál lí tott, for gal ma zott tisz ta vagy üzem -
anyag ba be ke vert bio üzem anya gok mennyi sé gé nek iga zo -
lá sá hoz szük sé ges ok má nyok:

a) a bio üzem anyag alap anya gá nak faj tá já ról, és bi o e ta -
nol ese té ben a bio massza Kö zös ség ben tör té nõ ter me lé sé -
rõl a bio üzem anyag, il let ve a bio üzem anyag-tar tal mú
üzem anyag gyár tó já nak nyi lat ko za ta;

b) az üzem anyag gyárt mány lap ja, vagy az üzem anyag
mi nõ sé gi bi zo nyít vá nya, vagy az EN ISO/IEC 17025 sze -
rint akk re di tált la bo ra tó ri um, vagy az üzem anyag, il let ve
a bio üzem anyag elõ ál lí tá sát vég zõ ISO 9001 mi nõ ség irá -
nyí tá si rend szer rel ren del ke zõ elõ ál lí tó la bo ra tó ri u ma ál tal 
ki ál lí tott iga zo lás, amely bõl meg ál la pít ha tó az üzem -
anyag ban lévõ bio üzem anyag tér fo gat szá za lék ban (bio -
üzem anya gon ként) vagy ener gia tar ta lom szá za lé ká ban
(össze sen) ki fe je zett ará nya és a be ke vert üzem anyag
15 °C hõ mér sék let hez tar to zó sû rû sé ge és tér fo ga ta.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ok má nyok hi á -
nyá ban a bio üzem anyag az EUtv.-ben meg ha tá ro zott for -
gal ma zá si kö te le zett ség tel je sí té sé be nem szá mít ha tó be.

(3) Ha az üzem anyag-elõ ál lí tó vagy -for gal ma zó kü lön -
bö zõ bio üzem anyag-tar tal mú üzem anya got a tá ro lás vagy
szál lí tás so rán össze ke ver, a ke ve rést köve tõen az üzem -
anyag bio üzem anyag-tar tal ma (tér fo gat szá za lék ban vagy
ener gia tar ta lom szá za lé ká ban) az össze ke vert üzem -
anyag-mennyi sé gek do ku men tált bio üzem anyag-tar tal ma
alap ján szá mí tás sal ha tá ro zan dó meg. A tá ro ló tar tá lyok -
ban lévõ üzem anyag bio üzem anyag-tar tal mát min den nap -
tá ri hó nap utol só nap ján az EN ISO/IEC 17025 sze rint
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akk re di tált la bo ra tó ri um vagy az üzem anyag elõ ál lí tá sát
vég zõ, ISO 9001 mi nõ ség irá nyí tá si rend szer rel ren del ke zõ 
elõ ál lí tó la bo ra tó ri u má nak vizs gá la ta alap ján ak tu a li zál ni
kell.

(4) Az EUtv. 143/B.  § (2) be kez dé sé ben elõ írt je len tést
a 2. mel lék let sze rin ti adat tar ta lom mal kell el ké szí te ni.

(5) A je len tést a több te lep hellyel, il let ve a Jöt.-ben
meg ha tá ro zott több en ge déllyel ren del ke zõ üzemanyag-
 forgalmazó te lep he lyen ként kü lön-kü lön és össze sí tet ten
is kö te les el ké szí te ni.

(6) Ha a mo tor ben zin elõ ál lí tó ja a mo tor ben zin be bio -
etanolt, bio-ET BE-t, bio-TA EE-t ke ver, vá lasz tá sa sze rint
nyil ván tar tá sa i ban, bi zony la ta in és je len té sé ben ezek
mennyi sé gét össze von tan, bi o e ta nol-egyen ér ték ben is
meg ad hat ja. A bi o e ta nol-egyen ér ték meg ha tá ro zá sá hoz
a bio-ET BE li ter ben meg ha tá ro zott mennyi sé gé nek
47%-a, a bio-TA EE li ter ben meg ha tá ro zott mennyi sé gé -
nek 40%-a ve he tõ figye lembe.

(7) A vám ha tó ság az üzem anyag-for gal ma zók je len té -
se i bõl ké szí tett össze sí tett ada tok ról, az adó ti tok ra vo nat -
ko zó sza bá lyok be tar tá sa mel lett tá jé koz tat ja az ener gia -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz tert.

(8) Az ener gia po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter a köz le ke dé si 
ága zat ban a bio-üzem anya gok, il let ve más meg úju ló
üzem anya gok hasz ná la tá nak elõ moz dí tá sá ról  szóló, az
Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/30/EK irány el ve
4. cik ké ben elõ ír tak alap ján tel je sí ti a je len tés té te li kö te le -
zett sé gét az Eu ró pai Unió Bi zott sá gá nak.

A bírság kiszabásával kapcsolatos szabályok

5.  §

(1) A vám ha tó ság az EUtv. 143/C.  § (1) be kez dés
b) pont ja sze rin ti jog sér tés ese tén a bír ság mér té két az ará -
nyos ság és a fo ko za tos ság el vé nek figye lembe véte lével
 állapítja meg, kü lö nös te kin tet tel

a) a jog sér tés sú lyá ra,
b) a jog sér tõ ál la pot meg szün te té sé re tett, a ha tó ság

 eljárását meg elõ zõ ma ga tar tás ra,
c) a jog sér tõ üzem anyag-for gal ma zó ko ráb bi jog sér tõ

ma ga tar tá sá ra.

(2) Amennyi ben az üzem anyag-for gal ma zó bio üzem -
anyag-el lá tás ban be ál lott vál ság hely zet kö vet kez mé nye -
ként hoz for ga lom ba a kö te le zõ bio üzem anyag-rész arány -
nak meg fe le lõ mennyi ség nél ke ve sebb bio üzem anya got,
a vám ha tó ság az EUtv. 143/C.  § (1) be kez dés a) pont ja
alap ján meg ál la pí tott bír ság össze gét a jog sér tõ üzem -
anyag-for gal ma zó ké rel mé re mér sé kel he ti, ha a kö rül mé -
nyek bõl meg ál la pít ha tó, hogy a jog sér tõ sze mély az adott
hely zet ben a tõle el vár ha tó kö rül te kin tés sel járt el. A bio -
üzem anyag-el lá tás ban be ál lott vál ság hely zet nek kell
 tekinteni a bio üzem anya gok ter me lé sé ben be ál lott nagy -

mér té kû ka pa ci tás-ki esést, az üzem anyag-for gal ma zó nál,
il let ve an nak el lá tó já nál be kö vet ke zett tar tós üzem za vart
vagy a bio üzem anya gok eu ró pai ke res ke del mé ben be kö -
vet ke zett za vart, amennyi ben ezek kö vet kez té ben az
üzem anyag-for gal ma zó iga zol tan nem volt ké pes a kö te le -
zett ség tel je sí té sé hez szük sé ges bio üzem anyag-mennyi sé -
get be sze rez ni.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti bír ság is mé tel ten is ki szab -
ha tó.

(4) A vám ha tó ság a bír sá got az EUtv. 143/C.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti jog sér tés rõl  való tu do más szer zé sé tõl szá -
mí tott hat hó na pon be lül, de leg ké sõbb a jog sér tés el kö ve -
té sé tõl – az EUtv. 143/C.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti
jog sér tés ese tén a tárgy hó nap utol só nap já tól – szá mí tott öt 
éven be lül szab hat ja ki.

(5) A bír ság mér té két ezer fo rint ra  való ke re kí tés sel kell
meg ál la pí ta ni.

(6) A bír sá got az azt meg ál la pí tó ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sé tõl szá mí tott 8 na pon be lül kell a vám ha tó ság
szám lá já ra meg fi zet ni.

(7) A jog erõ sen ki sza bott bír ság rész le tek ben tör té nõ
meg fi ze té sé nek vagy ha lasz tott meg fi ze té sé nek en ge dé -
lye zé sé re az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör -
vény nek a rész let fi ze tés re és fi ze tés ha lasz tás ra vo nat ko zó
ren del ke zé se it kell ér te lem sze rû en al kal maz ni.

Záró rendelkezések

6.  §

(1) Ez a ren de let 2009. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a bio üzem anya gok és más meg úju ló üzem anya gok
köz le ke dé si célú fel hasz ná lá sá nak egyes sza bá lya i ról
 szóló 42/2005. (III. 10.) Korm. ren de let.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Vám- és
Pénz ügy õr ség szer ve ze té rõl, va la mint egyes szer vek ki je -
lö lé sé rõl  szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: VPKr.) 15.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
új p) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi p) pont
 jelölése q) pont ra vál to zik:

(A ha tó sá gi jog kör rel ren del ke zõ alsó fokú szer vek
 feladata és ha tás kö re:)

„p) el lát ják az eu ró pai uni ós csat la ko zás sal össze füg gõ
egyes tör vénymódosításokról, tör vényi ren del ke zé sek ha -
tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, va la mint egyes tör vényi ren del -
ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004. évi XXIX. tör vény
(a továb biak ban: EUtv.) 143/A–143/D.  §-a, il let ve a bio -
üzem anya gok köz le ke dé si célú fel hasz ná lá sá nak elõ moz -
dí tá sá ra vo nat ko zó egyes ren del ke zé sek vég re haj tá sá nak
sza bá lya i ról  szóló kor mány ren de let sze rin ti nyil ván tar tá -
sok és bi zony la tok hely szí ni el len õr zé sé vel kap cso la tos
fel ada to kat,”
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(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a VPKr.
15.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ j) pont tal egé szül ki:

[A re gi o ná lis el len õr zé si köz pon tok fel ada ta és ha tás -
kö re – az (1) be kez dés b), c), f), g), k) és i) pont já ban meg -
ha tá ro zot ta kon túl:]

„j) el lát ják az EUtv. 143/A–143/D.  §-a, il let ve a bio -
üzem anya gok köz le ke dé si célú fel hasz ná lá sá nak elõ moz -
dí tá sá ra vo nat ko zó egyes ren del ke zé sek vég re haj tá sá nak
sza bá lya i ról  szóló kor mány ren de let sze rin ti kö te le zõ bio -
üzem anyag-rész arány és az elõ írt je len té sek tel je sí té sé nek
el len õr zé sé vel, va la mint az ah hoz kap cso ló dó bír sá gok
 kiszabásával össze füg gõ fel ada to kat.”

(5) A VPKr. 18.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) A Kor mány az EUtv. sze rint kö te le zõ bio üzem -
anyag-rész arány tel je sí té sé nek el len õr zé sé re és bír ság ki -
sza bá sá ra jo go sult ha tó ság ként a Vám- és Pénz ügy õr sé get
je lö li ki.”

(6) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a me zõ -
gaz da ság ban fel hasz nált gáz olaj utá ni jö ve dé ki adó-vissza -
té rí tés fel té te le i rõl és sza bá lya i ról  szóló 341/2007.
(XII. 15.) Korm. ren de let 4.  § (2) be kez dé sé nek „leg ala -
cso nyabb” szö veg ré sze és (3) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(7) E ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon
a (2)–(7) be kez dés ha tá lyát vesz ti.

(8) Ez a ren de let a köz le ke dé si ága zat ban a bio üzem -
anya gok, il let ve más meg úju ló üzem anya gok hasz ná la tá -
nak elõ moz dí tá sá ról  szóló, 2003. má jus 8-i 2003/30/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv nek  való meg fe le lést 
szol gál ja.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

1. melléklet
a 138/2009. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A közlekedési célú üzemanyagok és bioüzemanyagok
energiatartalma

A)

Üzem anyag, bio üzem anyag
Ener gia tar ta lom tér fo gat ra ve tít ve

(fû tõ ér ték, MJ/l)

Bi o e ta nol 21

Bio-ET BE 27 (eb bõl 37% meg úju ló ener -
gia for rás ból)

Bio me ta nol 16

Bio-MTBE 26 (eb bõl 22% meg úju ló ener -
gia for rás ból)

Bio-DME 19

Bio-TA EE 29 (eb bõl 29% meg úju ló ener -
gia for rás ból)

Üzem anyag, bio üzem anyag
Ener gia tar ta lom tér fo gat ra ve tít ve

(fû tõ ér ték, MJ/l)

Bi o bu ta nol 27

Bio dí zel 33

Szin te ti kus bio üzem -
anyag (Fis cher-
Tropsch dí zel)

34

Tisz ta nö vé nyi olaj 34

Hid ro gén nel ke zelt
nö vé nyi olaj

34

Mo tor ben zin 32

Dí zel gáz olaj 36

B)

Üzem anyag, bio üzem anyag
Ener gia tar ta lom tö meg re ve tít ve

(fû tõ ér ték, MJ/kg)

Bio gáz 50

2. melléklet
a 138/2009. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Az üzemanyag-forgalmazó havi jelentésének
adattartalma

1. Az üzem anyag-for gal ma zó azo no sí tó ada tai
a) Név, cég név
b) Adó szám
c) Adó rak tá ri, be jegy zett ke res ke dõi, nem be jegy zett

ke res ke dõi, jö ve dé ki en ge dély szá ma

2. For ga lom ba ho zott üzem anyag mennyi sé ge (li ter
vagy MJ), ide nem ért ve an nak az üzem anyag nak
a mennyi sé gét, me lyet a bio üzem anyag-rész arány szá mí -
tá sá nál fi gyel men kí vül kell hagy ni

a) Mo tor ben zin
b) Dí zel gáz olaj

3. A for ga lom ba ho zott bio üzem anyag mennyi sé ge
össze sen (li ter vagy MJ), ide nem ért ve an nak a bio üzem -
anyag nak a mennyi sé gét, me lyet a bio üzem anyag-rész -
arány szá mí tá sá nál fi gyel men kí vül kell hagy ni

4. A for ga lom ba ho zott üzem anyag ener gia tar tal má ra
a kö te le zõ bio üzem anyag-rész arány alap ján esõ bio üzem -
anyag-mennyi ség ener gia tar tal má nak le ve ze té se (MJ)

a) Mo tor ben zin alap ján
b) Dí zel gáz olaj alap ján
c) Össze sen

5. A kö te le zõ bio üzem anyag-rész arány nak meg fe le lõ
mennyi ség (kö te le zõ bio üzem anyag-rész aránnyal meg ha -
tá ro zott bio üzem anyag-mennyi ség ener gia tar tal má nak) és
a tárgy hó nap ban tény le ge sen for ga lom ba ho zott bio üzem -
anyag-mennyi ség ener gia tar tal má nak kü lönb sé ge (MJ)
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A Kormány
139/2009. (VI. 30.) Korm.

rendelete

a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a föld gáz el lá tás ról  szóló 2008. évi XL. tör -
vény 132.  § 9. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az
Al kot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ében el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A föld gáz el lá tás ról  szóló 2008. évi XL. tör vény ren del -
ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 19/2009. (I. 30.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Vhr.) a kö vet ke zõ 66/A.  §-sal
egé szül ki:

„66/A.  § (1) A föld gáz ter me lõ csak a 11. szá mú mel lék -
let nek meg fe le lõ mi nõ sé gû föld gázt táp lál hat ja be a szál -
lító- vagy az el osz tó ve ze ték be.

(2) Azt a föld gázt, amely a min den kor ér vé nyes – a föld -
gáz mi nõ sé gi kö ve tel mé nye it tar tal ma zó – nem ze ti
 szabvány, vagy az az zal egyen ér té kû eu ró pai szab vány
– a 11. szá mú mel lék let ben fog lalt ha tár ér té kek kel össz -
hang ban álló – kö ve tel mé nye i nek meg fe lel, úgy kell te kin -
te ni, mint amely meg fe lel e ren de let kö ve tel mé nye i nek.

(3) A szál lí tó ve ze ték hez  való csat la ko zás nem ta gad ha -
tó meg, ha a föld gáz ter me lõ ál tal be táp lált föld gáz  miatt
a szál lí tó ve ze ték ki adá si pont ja in a föld gáz fû tõ ér té ke
5%-nál nem na gyobb mér ték ben vál to zik a be táp lá lást
meg elõ zõ gáz év át la gos föld gáz-fû tõ ér té ké hez ké pest és
a be táp lált föld gáz mi nõ sé ge meg fe lel a 11. szá mú mel lék -
let sze rin ti ha tár ér té kek nek. Ezen kö ve tel mény tel je sü lé sét 
a be táp lá lá si pont kör ze té ben ki épí tett mû sza ki meg ol dás -
sal kell biz to sí ta ni és el len õriz ni.

(4) Ha a föld gáz ter me lõ ál tal be táp lált föld gáz  miatt
a szál lí tó ve ze ték ki adá si pont ja in a föld gáz fû tõ ér té ke
5%-nál na gyobb mér ték ben vál to zik a be táp lá lást meg elõ -
zõ gáz év át la gos föld gáz-fû tõ ér té ké hez ké pest, a Hi va tal
a föld gáz ter me lõ ké rel mé re en ge dé lyez he ti a 11. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott ha tár ér té kek nek meg fe le lõ
mi nõ sé gû föld gáz szál lí tó ve ze ték be tör té nõ be táp lá lá sát és 
egy ide jû leg meg ha tá roz za a be táp lá lás e ren de let ben fog -
lal tak kal egyen ér té kû mû sza ki és tech ni kai meg ol dást biz -
to sí tó egye di fel té te le it.

(5) A föld gáz szál lí tó min den év jú li us 31-ig köz zé te szi
a meg elõ zõ gáz év ben a szál lí tó ve ze ték át adá si pont ja in
mért át la gos föld gáz-fû tõ ér té ke ket.”

2.  §

A Vhr. 67.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal egé -
szül ki:

(A föld gáz ter me lõ aján lat ké ré sé nek tar tal maz nia kell:)
„d) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a be táp lál ni kí vánt és

a föld gáz ter me lõ ál tal bi zony lat olt mi nõ sé gû föld gáz meg -
fe lel a 66/A.  § (4)–(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö ve -
tel mé nyek nek.”

3.  §

A Vhr. 68.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ h) pont tal egé -
szül ki:

(A szál lí tó- vagy el osz tó ve ze ték hez csat la ko zó föld gáz -
ter me lõ kö te les:)

„h) a sa ját rend sze rén olyan mû sza ki meg ol dást és esz -
közt al kal maz ni, amely ké pes azon nal meg szün tet ni a nem
meg fe le lõ mi nõ sé gû föld gáz be táp lá lá sát, to váb bá a be táp -
lá lást azon nal meg szün tet ni, ha a ter melt föld gáz nem fe lel 
meg a 67.  § (2) be kez dés d) pont ja sze rin ti nyi lat ko zat ban
fog lal tak nak. Ha a föld gáz ter me lõ ezen kö te le zett sé ge i nek 
nem tesz ele get, a nem meg fe le lõ mi nõ sé gû föld gáz be táp -
lá lá sá ból ere dõ ká ro kat kö te les meg té rí te ni.”

4.  §

A Vhr. az e ren de let mel lék le te sze rin ti 11. szá mú mel -
lék let tel egé szül ki.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2009. jú li us 1-jén lép ha tály ba, és az
e ren de let 1–4.  §-a a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát 
vesz ti.

(2) A ren de let ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és
sza bá lyok, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom szol gál ta -
tá sa i ra vo nat ko zó sza bá lyok te rén in for má ció szol gál ta tá si
el já rás meg ál la pí tá sá ról  szóló, – a 98/48/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 1998. jú ni us 22-i
98/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
8–10. cik ké ben elõ írt egyez te té se meg tör tént.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 139/2009. (VI. 30.) Korm. rendelethez

„11. szá mú mel lék let a 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let hez

A földgáz minõségi követelményei

1. Égé si jel lem zõk

A föld gáz égé si-jel lem zõk ér té ke i nek a kö vet ke zõ táb lá zat sze rin ti ér ték ha tá ro kon be lül kell len ni ük.

A gáz cso port jele 2H 2S

Jel lem zõ Ha tár ér ték

Wob be-szám1 45,66–54,76 MJ/m3

(12,68–15,21 kWh/m3)
36,29–41,58 MJ/m3

(10,08–11,55 kWh/m3)

Név le ges Wob be-szám 50,72 MJ/m3

(14,09 kWh/m3)
39,11 MJ/m3

(10,86 kWh/m3)

Fel sõ hõ ér ték 31,00–45,28 MJ/m3

(8,61–12,58 kWh/m3)

Alsó hõ ér ték 27,94–40,81 MJ/m3

(7,76–11,34 kWh/m3)

A föld gáz fel sõ és az alsó hõ ér ték ér ték ha tá ro kon be lü li konk rét ér té két szer zõ dés ben kell meg ha tá roz ni.
Az égé si jel lem zõk meg ha tá ro zá sá nál az MSZ ISO 6976 és az MSZ ISO 6974 szab vány sze rin ti vizs gá la ti mód sze re -

ket kell al kal maz ni.

2. Szennye zõ anyag-tar ta lom

A föld gáz meg en ge dett szennye zõ anyag-tar tal má nak a kö vet ke zõ táb lá zat sze rin ti ér ték ha tá rok nak meg fe le lõ nek kell 
len ni ük.

Jel lem zõ Ha tár ér ték

Összes illó kén tar ta lom leg fel jebb 100 mg/m3

Hid ro gén-szul fid-tar ta lom leg fel jebb 20 mg/m3

Szi lárd anyag-tar ta lom leg fel jebb 5 mg/m3

Oxi gén tar ta lom (V/V) leg fel jebb 0,2%

Az összes illó kén tar ta lom meg ha tá ro zá sá nál az MSZ989, az MSZ ISO 6326-1, az MSZ ISO 6326-22 és az MSZ EN
ISO 6326-3, a hid ro gén-szul fid-tar ta lom meg ha tá ro zá sá nál az MSZ ISO 6326-2, az oxi gén tar ta lom meg ha tá ro zá sá nál
az MSZ ISO 6974 szab vá nyok sze rin ti vizs gá la ti mód sze re ket kell al kal maz ni.

3. Egyéb kö ve tel mé nyek

A föld gáz egyéb jel lem zõ i re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nek meg kell fe lel ni ük a kö vet ke zõ táb lá zat sze rin ti ér ték ha tá -
rok nak.

A szol gál ta tott föld gáz Szál lí tó ve ze té ki Szi get üze mi

Jel lem zõ Ha tár ér ték

Víz gõz tar ta lom leg fel jebb 0,17 g/m3 leg fel jebb 1,0 g/m3

Szén hid ro gén har mat pont leg fel jebb 4 °C –

4 MPa nyo má son

en ge dé lye zé si nyo má son – leg fel jebb 4 °C

Szag szint az alsó rob ba ná si ha tár
20%-ának meg fe le lõ gáz-le ve gõ
arány ese tén a fel hasz ná lói be ren de -
zés nél

2-es szag szint
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1 A fel sõ hõ ér ték bõl szá mí tott.
2 Dön tõ vizs gá la ti mód szer.



A szol gál ta tott föld gáz Szál lí tó ve ze té ki Szi get üze mi

Jel lem zõ Ha tár ér ték

Nyo más (túl nyo más) a fel hasz ná lói
át adás he lyén

1,8–3,3 kPa
(18–33 mbar)

Kis nyo má sú föld gáz ese tén

Név le ges nyo más 2,5 kPa
(25 mbar)

Nö velt kis nyo má sú föld gáz ese tén 7,5–10,0 kPa
(75–100 mbar)

Név le ges nyo más 8,5 kPa
(85 mbar)

A víz gõz tar ta lom meg ha tá ro zá sá nál az MSZ ISO 11541, a szén hid ro gén har mat pont meg ha tá ro zá sá nál az MSZ ISO
6974, a szag jel lem zõ i nek meg ha tá ro zá sá nál az MSZ-09-74.0011-5 szab vá nyok sze rin ti vizs gá la ti mód sze re ket kell
 alkalmazni.”
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V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

76/2009. (VI. 30.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez

és korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeirõl szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló 2007. évi XVII. tör -
vény 81. § (3) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el -
jár va, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból az 
er dé sze ti cél ra hasz nált gép park fej lesz té sé hez és kor sze -

rû sí té sé hez nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl
szó ló 144/2008. (XI. 7.) FVM ren de let 1. szá mú mel lék le -
te e ren de let mel lék le te sze rint mó do sul.

2. §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép ha -
tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ
ügyek ben is al kal maz ni kell.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

Melléklet
a 76/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez

Az R. 1. szá mú mel lék le té ben ta lál ha tó Ér té ke lés cím,
Ho ri zon tá lis szem pon tok al cím alatt ta lál ha tó táb lá zat
utol só két sora he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„

Össze sen: max:
69 pont

Mind össze sen: max:
111 pont

”



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

77/2009. (VI. 30.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások

igénybevételének részletes feltételeirõl  szóló
61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból nyúj tott ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo ga tá sok
igény be vé te lé nek rész le tes fel té te le i rõl  szóló 61/2009.
(V. 14.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  § 56. pont ja
he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

[ E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„56. szá las pil lan gós ta kar mány nö vé nyek: lu cer na,

bük köny-fé lék, vö rös he re, bí bor he re, fe hér here, korcs he -
re, per zsa here, ale xand ri ai here, som kó ró, ta kar mány bal -
ta cím, szar vas ke rep, nyúl sza pu ka, szer ad el la, bor só, tar ka
ko ro na fürt, gö rög szé na, fe hér vi rá gú som kó ró vagy ezen
nö vé nyek ke ve ré ke, fü ves ke ve ré ke;”

(2) Az R. 2.  § 58. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés
lép:

[ E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„58. sze mes ku ko ri ca: hib rid ku ko ri ca, ku ko ri ca, pat to -

gat ni  való ku ko ri ca;”

2.  §

Az R. 5.  § (3) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke -
zés lép:

„(3) Amennyi ben adott föld te rü let te kin te té ben a
 Magyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt. (a továb biak ban:
MNV Zrt.) gya ko rol ja a tu laj do no si jo go kat és a föld hasz -
ná ló az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en nem ren del -
ke zik föld hasz ná la ti jog gal a tel jes tá mo ga tá si idõ szak ra,
ak kor leg ké sõbb 2010. má jus 15-ig ren del kez nie kell a
 teljes tá mo ga tá si idõ szak ra vo nat ko zó an be jegy zett föld -
hasz ná la ti jo go sult ság gal, il let ve az MNV Zrt. vagy a va -
gyon ke ze lõ arra vo nat ko zó nyi lat ko za tá val, hogy a tá mo -
gat ha tó föld te rü le tet a tel jes tá mo ga tá si idõ szak alatt hasz -
nál hat ja.”

3.  §

Az R. 9.  § (2) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés
lép:

„(2) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti túl nyúlt te rü -
let egy má sik kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ
te rü le tet érint, ak kor azon kö te le zett ség vál la lás sal érin tett
egy be füg gõ te rü let cél prog ram já nak elõ írásait kell a tel jes
táb la te rü le tén be tar ta ni, ame lyik ben na gyobb arány ban
he lyez ke dik el a táb la, azon ban a táb la vo nat ko zá sá ban
a tá mo ga tá si jo go sult ság és a tá mo ga tá si összeg meg ál la -
pí tá sa kor a kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ
 területen be lü li táb la rész ke rül el fo ga dás ra.”

4.  §

(1) Az R. 14.  § (2) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

„(2) A 3.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já nak ca)–cb) al -
pont ja i ban meg ha tá ro zott cél prog ra mok ese té ben a táp -
anyag-gaz dál ko dá si ter vet a ta laj vizs gá la ti ered mé nyek,
va la mint a 19. szá mú mel lék let sze rint vett min ta leg alább
N, P, K, Ca és Mg pa ra mé te rek re tör té nõ le vél ana lí zi sé nek 
ered mé nye alap ján kell el ké szí te ni.”

(2) Az R. 14.  § (6) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

„(6) Szenny víz iszap, szenny víz isza pot tar tal ma zó kom -
poszt ki he lye zé sé re a szenny vi zek és szenny víz isza pok
me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sá nak és ke ze lé sé nek szabá -
lyairól  szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let elõ írásainak
be tar tá sa mel lett van le he tõ ség.”

(3) Az R. 14.  § (7) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be az
aláb bi ren del ke zés lép:

[A táp anyag-gaz dál ko dá si terv el ké szí té se so rán:]
„d) táp anyag-után pót lás ra fel hasz nál ha tó anya gok:
da) a ter més nö ve lõ anya gok en ge dé lye zé sé rõl, tá ro lá -

sá ról, for gal ma zá sá ról és fel hasz ná lá sá ról  szóló 36/2006.
(V. 18.) FVM ren de let nek meg fe le lõ anyag;

db) EK je lö lé sû mû trá gya;
dc) szer ves trá gya (az ál lat faj meg adá sá val);
de) szenny víz iszap, szenny víz isza pot tar tal ma zó kom -

poszt.”

5.  §

Az R. 16.  § (6) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés
lép:

„(6) Az 58.  § (4) be kez dés d) és g) pont jai, 59.  § (4) be -
kez dés e) és h) pont jai, 60.  § (4) be kez dés e) és h) pont jai,
va la mint 65.  § (4) be kez dés d) és g) pont jai sze rin ti elõ -
írásokat nem kell al kal maz ni az adott táb lá ra vo nat ko zó an, 
amennyi ben a táb lán a tel jes tá mo ga tá si idõ szak alatt éve lõ 
szá las pil lan gós ta kar mány nö vény ter mesz té se tör té nik.”
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6.  §

Az R. 17.  § (4) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés
lép:

„(4) A nem al kal maz ha tó nö vény vé dõ szer-ha tó anya go -
kat, va la mint az azo kat tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek
 körét az IH a Tv. 14.  § (1) be kez dés c) pont já nak cg) al -
pont ja alap ján a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá nak évé ben 
au gusz tus 31-ig, ezt köve tõen éven te ja nu ár 31-ig köz le -
mény ben te szi köz zé.”

7.  §

(1) Az R. 31.  § (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tá si ké rel me ket elekt ro ni kus úton kell be -
nyúj ta ni 2009. jú ni us 1. és jú li us 25. kö zött.”

(2) Az R. 31.  § (9) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be az
aláb bi ren del ke zés lép:

[A tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa so rán:]
„a) mel lé kel ni kell a 3. szá mú mel lék let sze rin ti, a tá -

mo ga tá si ké re lem pon to zá sá hoz szük sé ges do ku men tu mo -
kat, il let ve ahol a ren de let le he tõ vé te szi, má so lat ese tén
a ké rel me zõ alá írá sá val hi te le sí tett má so la ti pél dányt;”

8.  §

(1) Az R. 33.  § (2) be kez dés he lyé be az aláb bi ren del ke -
zés lép:

„(2) A kö zép fo kú ag rár vég zett sé gért járó több let pont
a 23/2007. (IV. 17.) FVM ren de let 5/a. szá mú mel lék le té -
ben meg ha tá ro zott vég zett ség gel ren del ke zõ ter mé sze tes
sze mé lyek nek és gaz da sá gi tár sa sá gok nak ad ha tó. Ez
utób bi eset ben a több let pont a tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se -
lõ jé nek, al kal ma zott já nak vagy tag já nak a hi vat ko zott
mel lék let sze rin ti kö zép fo kú ag rár vég zett sé ge alap ján ad -
ha tó. Csa lá di gaz da sá gok ese té ben a kö zép fo kú ag rár vég -
zett sé gért járó több let pont ak kor ke rül be szá mí tás ra, ha
a csa lá di gaz da ság ve ze tõ je vagy a csa lá di gaz da ság tag ja
ren del ke zik a szak irá nyú vég zett ség gel.”

(2) Az R. 33.  § (4) és (5) be kez dé se he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(4) Szak ta nács adá si szol gál ta tói szer zõ dés sel ren del -
ke zõ ké rel me zõk ese té ben ak kor ad ha tó több let pont, ha
a ké rel me zõ a szak ta nács adá si szol gál ta tói szer zõ dést a
 támogatási ké re lem be nyúj tá sá nak évé ben kö töt te

a) a Szak ta nács adói Név jegy zék rõl  szóló 95/1999.
(XI. 5.) FVM ren de let sze rin ti név jegy zék ben sze rep lõ
szak ta nács adó val, vagy

b) a me zõ- és er dõ gaz dál ko dá si, va la mint az élel mi -
szer-ipa ri te vé keny ség hez kap cso ló dó szak ér tõi mû kö dés
en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos el já rás ról  szóló 61/1994.
(XI. 8.) FM ren de let sze rin ti szak ér tõi en ge déllyel ren del -
ke zõ szak ér tõ vel, vagy

c) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó egyes tá mo ga -
tá si rend sze rek mû kö dé sét se gí tõ me zõ gaz da sá gi szak ta -
nács adá si rend szer rõl  szóló 73/2007. (VII. 27.) FVM ren -
de let alap ján nyil ván tar tás ba vett Te rü le ti Szak ta nács adá si 
Köz pont tal.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti több let pont ab ban az eset ben 
is ad ha tó, ha a ké rel me zõ olyan szak ta nács adó, aki sze re -
pel a (4) be kez dés va la mely pont já ban hi vat ko zott szak -
tanácsadói név jegy zék ben, vagy ren del ke zik szak ér tõi
 engedéllyel.”

(3) Az R. 33.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) Azon fel sõ fo kú ag rár vég zett sé gek ese té ben, ame -

lyek nem sze re pel nek a 4. szá mú mel lék let ben, de az azok -
nak meg fe lel tet he tõ kö zép fo kú vég zett ség sze re pel a
23/2007. (IV.17.) FVM ren de let 5/a. szá mú mel lék le té ben, 
a kö zép fo kú ag rár vég zett sé gért járó több let pont ke rül
 beszámításra.”

9.  §

Az R. 34.  § (6) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés
lép:

„(6) Az (1), (3) és (4) be kez dés ese tén a pon to zás a tá -
mo ga tá si ké re lem be nyúj tá si idõ szak utol só nap ján a 10.  §
(1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tá sok ban a ké rel me zõ
 tenyészetébe be je len tett ál lat ál lo má nyon ala pul. A pon to -
zás alap já ul szol gá ló ál lat tar tást az MVH a te rü let azo no sí -
tá si ké re lem el bí rá lá sa kor a 10.  § (1) be kez dés sze rin ti
nyil ván tar tá sok ban is mé tel ten el len õr zi.”

10.  §

Az R. 52.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül ki:
„(9) Az ál ta lá nos kö te le zett sé gek nek  való meg nem

 felelés jog kö vet kez mé nyei össze adód nak.”

11.  §

Az R. 55.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) Nem ke rül al kal ma zás ra jog kö vet kez mény,

amennyi ben a tá mo ga tás ra jo go sult tel je sí ti a 69.  § (4) be -
kez dés b) pont já nak bl) al pont já ban fog lal ta kat, de ez zel
a te rü let mé re té bõl adó dó an túl lé pi a 69.  § (4) be kez dés
b) pont já nak bd) al pont já ban fog lalt elõ írás sze rin ti ma xi -
má lis ka szá lat la nul ha gyan dó te rü let nagy sá got.”

12.  §

Az R. 59.  § (6) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés
lép:

„(6) A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell a tu laj do -
ni lap har minc nap nál nem ré geb bi hi te les má so la tát ar ról,
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hogy a cél prog ram ba be vin ni kí vánt te rü let hez tar to zó
 lakott te rü let az in gat lan-nyil ván tar tás ban a 2.  § 60. pont -
já ban meg ha tá ro zot tak sze rint van be je gyez ve, és a tu laj -
do ni la pon sze rep lõ in gat lan rész ben vagy egész ben a ké -
rel me zõ tu laj do ná ban vagy ha szon él ve ze té ben van.”

13.  §

Az R. 65.  § (4) be kez dés f) pont ja he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

[A cél prog ram elõ írásai:]
„f) a cél prog ram 5 éve alatt a ve tés szer ke ze ten be lül

a fõ nö vény vo nat ko zá sá ban sze mes ku ko ri ca, csemege -
kukorica, bur go nya, csi csó ka, do hány, cu kor ré pa, ta kar -
mány ré pa és a nap ra for gó együt tes rész ará nya leg fel jebb
20% le het;”

14.  §

Az R. 66.  § (4) be kez dés f) pont ja he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

[A cél prog ram elõ írásai:]
„f) a cél prog ram 5 éve alatt a cél prog ram ba be vitt tel jes

te rü le ten a kö vet ke zõ ve tés szer ke zet be tar tá sa kö te le zõ
a fõ ve té sû nö vé nyek te kin te té ben: az õszi ve té sû vagy
 évelõ nö vé nyek ará nya leg alább 60% és a ta va szi ve té sû
nö vé nyek ará nya leg fel jebb 40% le het, va la mint az aláb bi
nö vé nyek össze sí tett rész ará nya el kell, hogy érje a
20%-ot: kö les, po hán ka, cir kok, szu dá ni fû, mo har, rost -
ken der, bal ta cim, bük kö nyök, som kó ró, ho mo ki bab,
 lucerna, fa cé lia, tar ka ko ro na fürt, csil lag fürt;”

15.  §

Az R. 73.  § (2) be kez dés b) pont ja he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

[Tá mo ga tá si idõ szak tel jes idõ tar ta ma alat ti jo go sult -
sá gi fel té te lek:]

„b) az in teg rált szõ lõ- és gyü mölcs ter mesz té si tá mo ga -
tás ra jo go sult min den gyü mölcs faj és szõ lõ, a 9. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zot tak sze rint, ki vé ve fa is ko la,
cse me te kert;”

16.  §

Az R. 74.  § (2) be kez dés b) pont ja he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

[Tá mo ga tá si idõ szak tel jes idõ tar ta ma alat ti jo go sult -
sá gi fel té te lek:]

„b) az öko ló gi ai szõ lõ- és gyü mölcs ter mesz té si tá mo -
ga tás ra jo go sult min den gyü mölcs faj ho mo gén vagy
 vegyes ál lo mány ban és szõ lõ, a 9. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zot tak sze rint, ki vé ve fa is ko la, cse me te kert;”

17.  §

Az R. 75.  § (2) be kez dés b) pont ja he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

[Tá mo ga tá si idõ szak tel jes idõ tar ta ma alat ti jo go sult -
sá gi fel té te lek:]

„b) jo go sult gyü mölcs fa jok: alma, kör te, birs, nas -
polya, szil va, cse resz nye, meggy, kaj szi, õszi ba rack, dió,
mo gyo ró, man du la, sze líd gesz te nye ho mo gén vagy ve -
gyes ál lo mány ban a 9. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zot -
tak sze rint, ki vé ve fa is ko la, cse me te kert.”

18.  §

(1) Az R. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép.

(2) Az R. 4. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(3) Az R. 9. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá -
mú mel lék le te lép.

(4) Az R. 10. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
4. szá mú mel lék le te lép.

(5) Az R. 22. szá mú mel lék le té nek címe he lyé be a „Cél -
prog ra mok tel je sí té sé hez köt he tõ leg fon to sabb ad mi niszt -
rá ci ós te vé keny sé gek össze fog la ló táb lá za ta” szö veg rész
lép.

19.  §

Az R. 18.  § (5) be kez dé sé ben a „2009. jú li us 1-jé ig”
szö veg rész he lyé be a „2009. au gusz tus 1-jé ig” szö veg rész
lép, az R. 34.  § (2) és (4) be kez dé se i ben az „áp ri lis 15.
és jú ni us 30. kö zött” szö veg rész he lyé be az „áp ri lis 15. és
jú li us 25. kö zött” szö veg rész lép.

20.  §

(1) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból nem ter me lõ me zõ gaz da sá gi be ru há zá sok hoz nyúj -
tandó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 33/2008.
(III. 27.) FVM ren de let [a továb biak ban: 33/2008. FVM
ren de let (III. 27.)] 3.  § a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) Az (5) be kez dés tõl el té rõ en, az (1) be kez dés b) pont 
bc) al pont ja sze rin ti tá mo ga tás ese té ben a 10.  § (1) be kez -
dés b) pont ja sze rin ti jo go sult ság alap ján ab ban az eset ben
igé nyel he tõ tá mo ga tás, ha a te rü let több mint 50%-a a
10.  § (1) be kez dés b) pont já ban elõ írt lej tés szö gû.”

(2) A 33/2008. FVM ren de let (III. 27.) 16.  § (1) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Tá mo ga tá si ké re lem 2009-ben jú ni us 1. és jú -
lius 25. kö zött, azt köve tõen pe dig éven te jú ni us 1. és jú -

22850 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám



nius 30. között nyújtható be elektronikus úton. A támoga-
tási kérelem mellékleteit írott formában, postai úton kell
benyújtani, az elektronikusan benyújtott kérelemmel azo-
nos támogatási kérelem benyújtási idõszakban az ügyfél
lakhelye/székhelye szerint illetékes Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) kiren-
deltséghez.”

21. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba az-
zal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is
alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez

„3. számú melléklet a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelethez

A támogatási kérelmek részletes pontozási szempontrendszere

I. Szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport

Értékelés/ellen rzés 
módja

Integrált 
szántóföldi 

növénytermesztés

Tanyás 
gazdálkodás

Ökológiai 
szántóföldi 

növénytermesztés

Természetvédelmi 
célú szántóföldi 

növénytermesztés 
(túzok, vadlúd-darú, 
madár és apróvad 
illetve kék vércse 
él hely-fejlesztési 

el írásokkal) 

Vízerózió elleni Szélerózió elleni

1 Natura 2000* MePAR fedvény 6 6 10 12 6 6

2 Nitrát-érzékeny* MePAR fedvény 10 8 8 6 12 12

3 Sérülékeny vízbázisú véd terület* MePAR fedvény 6 6 6 6 10 10

4 Kedvez tlen Adottságú Terület* MePAR fedvény 10 10 6 6 10 10

5 MTÉT zónarendszer - max adható* MePAR fedvény 0 0 0 10 0 0

A zóna 0 0 0 10 0 0
B zóna 0 0 0 6 0 0
C zóna 0 0 0 4 0 0

6 VTT térszintek - max adható* MePAR fedvény 8 10 10 0 0 0
ármentes szint 8 10 10 0 0 0

alacsony és magas ártér 0 0 0 0 0 0
mélyártér 0 0 0 0 0 0

7 Hátrányos helyzet  terület (a kérelmez  
lakhelye/székhelye)

311/2007. (XI.17.) Korm. 
rendelet, 240/2006. 
(XI.30.) Korm. rendelet 
szerint

6 6 6 6 6 6

8
Korábbi NVT AKG résztvev   
(szántóföldi célprogramban)

MVH adatbázis 9 9 9 9 9 9

9 Szaktanácsadóval kötött szerz dés szerz dés másolata 5 5 5 5 5 5

10 Agrár végzettség
Agrár fels fokú végzettség Oklevél másolata 8 8 8 8 8 8

Agrár középfokú végzettség Bizonyítvány másolata

Családi gazdaság 
nyilvántartásba vételér l 
szóló határozat 
másolata**

4 4 4 4 4 4

11 Fiatal gazdálkodó határozat alapján 5 5 5 5 5 5

12

Elismert termel i csoport, vagy zöldség-
gyümölcs termel i csoport, vagy 
termel i szervezeti tagság***

Igazolás 9 9 9 9 9 9

13 Állattállománnyal rendelkezik ENAR nyilvántartás 12 10 10 10 12 12

14
A célprogramban teljes szántóterülete* 2009. évi egységes 

kérelem

 kevesebb mint 25% 2 0 0 2 2 2
25%, vagy annál több, de kevesebb 

mint 50%
3 0 2 4 4 4

50%, vagy annál több, de kevesebb 
mint 75%

4 4 4 6 6 6

75%, vagy annál több 6 8 8 8 8 8

összesen: 100 100 100 100 100 100

Célprogramok

Pontozási szempontok szántóföldi 
célprogramok esetén

Területi szempontok

*** cs d-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt nem álló termel i csoport, illetve termel  szervezet

** A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételér l, m ködtetésér l, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. Rendelet 4. § (3) bekezdés szerinti határozat 
másolata

*Adminisztratív ellen rzés után vizsgálva

Egyéb szempontok



II. Gyepgazdálkodási agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport
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Értékelés/ellen rzés módja Extenzív 
gyepgazdálkodás

Ökológiai 
gyepgazdálkodás

Természetvédelmi célú 
gyepgazdálkodási célprogramok 

( túzok, illetve éll helyvédelm 
el írásokkal)

Környezetvédelmi 
célú gyeptelepítés

Természetvédelmi 
célú gyeptelepítés 

1 Natura 2000* MePAR fedvény 12 12 12 8 12

2 Nitrát-érzékeny* MePAR fedvény 6 6 6 10 6

3 Sérülékeny vízbázisú véd terület* MePAR fedvény 3 3 3 8 6

4 Kedvez tlen adottságú terület* MePAR fedvény 10 8 10 10 10

5 MTÉT zónarendszer - max adható* MePAR fedvény 0 0 10 0 10
A zóna 0 0 10 0 10
B zóna 0 0 6 0 6
C zóna 0 0 4 0 4

6 VTT térszintek - max adható* MePAR fedvény 10 10 0 11 3
ármentes szint 5 5 0 4 3

alacsony és magas ártér 10 10 0 8 3
mélyártér 5 5 0 11 3

7 Hátrányos helyzet  terület (a kérelmez  
lakhelye/székhelye)

311/2007. (XI.17.) Korm. 
rendelet, 240/2006. (XI.30.) 
Korm. rendelet szerint

6 6 6 6 6

8

Korábbi NVT AKG résztvev   
(gyepgazdálkodási célprogramban, vagy 
gyeptelepítés esetén szántóföldi 
célprogramban)

MVH adatbázis 9 9 9 9 9

9 Szaktanácsadóval kötött szerz dés szerz dés másolata 5 5 5 5 5

10 Agrár végzettség 
Agrár fels fokú végzettség Oklevél másolata 6 6 6 6 6

Agrár középfokú végzettség Bizonyítvány másolata

Családi gazdaság 
nyilvántartásba vételér l szóló 
határozat másolata**

3 3 3 3 3

11 Fiatal gazdálkodó Határozat alapján 5 5 5 5 5

12
Elismert termel i csoport***, vagy 
tenyészt szervezeti tagság

Igazolás 8 6 8 8 8

13 Védett shonos állattal rendelkezik ENAR nyilvántartás 8 8 8 10 10

14

Ökológiai gazdálkodásból származó 
állattal rendelkezik

Ökológiai ellen rz  szervezet 
igazolása másolata

4 8 4 4 4

15 A célprogramban teljes gyepterülete* 2009.évi egységes kérelem
 kevesebb mint 25% 2 0 2 0 0

25%, vagy annál több, de kevesebb mint 
50%

4 2 4 0 0

50%, vagy annál több, de kevesebb mint 
75%

6 4 6 0 0

75%, vagy annál több 8 8 8 0 0
összesen: 100 100 100 100 100

*** cs d-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt nem álló termel i csoport 

Pontozási 
szempontok gyepgazdálkodási 

célprogramok esetén

Célprogramok

** A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételér l, m ködtetésér l, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. Rendelet 4. § (3) bekezdés szerinti határozat 
másolata

*Adminisztratív ellen rzés után vizsgálva

Gazdálkodási szempontok

Területi szempontok



III. Ültetvényekre vonatkozó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport
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Értékelés/ellen rzés módja Integrált gyümölcs és 
sz l termesztés 

Ökológiai gyümölcs és 
sz l termesztés 

Hagyományos 
gyümölcstermesztés

1 Natura 2000* MePAR fedvény 6 8 12

2 Nitrát-érzékeny* MePAR fedvény 10 9 9

3 Sérülékeny vízbázisú véd terület* MePAR fedvény 6 6 2

4 Kedvez tlen adottságú terület* MePAR fedvény 5 5 5

5 VTT térszintek - max adható* MePAR fedvény 5 8 8
ármentes szint 5 8 8

alacsony és magas ártér 2 4 4
mélyártér 0 0 0

6 Hátrányos helyzet  terület (a kérelmez  
lakhelye/székhelye)

311/2007. (XI.17.) Korm. 
rendelet, 240/2006. (XI.30.) 
Korm. rendelet szerint

6 6 6

7
Korábbi NVT AKG résztvev                                
(ültetvényes célprogramban)

MVH adatbázis 9 9 9

8 Szaktanácsadóval kötött szerz dés Szerz dés másolata 5 5 5

9 Agrár végzettség
Agrár fels fokú végzettség Oklevél másolata 10 10 10

Agrár középfokú végzettség Bizonyítvány másolata

Családi gazdaság 
nyilvántartásba vételér l szóló 
határozat másolata**

5 5 5

10 Fiatal gazdálkodó Határozat alapján 6 6 6

11
Zöldség-gyümölcs termel i csoport, vagy termel i 
szervezeti tagság***

Igazolás 12 10 10

12

Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és 
Terméktanács/Észak-Keletmagyarországi Alma és Egyéb 
Gyümölcs Szövetség - Szakmaközi Szervezet/Hegyközségi 
tagság

Igazolás**** 12 10 10

13 A célprogramban teljes ültetvényterülete* 2009. évi egységes kérelem
 kevesebb mint 25% 2 0 0

25%, vagy annál több, de kevesebb mint 50% 4 2 2
50%, vagy annál több, de kevesebb mint 75% 6 4 4

75%, vagy annál több 8 8 8

összesen: 100 100 100

*Adminisztratív ellen rzés után vizsgálva

**** hegyközségi tagság esetén az illetékes hegybíró által kiállított igazolás
*** cs d-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt nem álló termel i csoport, illetve termel  szervezet

** A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételér l, m ködtetésér l, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. Rendelet 4. § (3) bekezdés 
szerinti határozat másolata

Gazdálkodási szempontok

Pontozási 
szempontok ültetvényekre vonatkozó célprogramok esetén

Célprogramok

Területi szempontok



IV. Vizes élõhely földhasználathoz kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport

2. számú melléklet a 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez

Az R. 4. számú melléklete az alábbi sorral egészül ki:

[Képzési terület
Korábbi fõiskolai (F) Többciklusú felsõoktatási képzési rendszer szerinti

és egyetemi (E) szakok Alapszak Mesterszak]

„Agrár mezõgazdasági gépészmérnöki
F, E

mezõgazdasági és
élelmiszer-ipari gépészmérnöki

mezõgazdasági és
élelmiszer-ipari gépészmérnöki

meliorációs mérnök F földmérõ és földrendezõ
mérnöki

birtokrendezõ mérnöki”
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Értékelés/ellen rzés módja Nádgazdálkodás

Természetes vizes 
él helyek mocsarak, 
zsombékok, sásos 

területek gondozása 

Vizes él helyek 
létrehozása és kezelése 

1 Natura 2000* MePAR fedvény 10 10 10

2 Nitrát-érzékeny* MePAR fedvény 10 10 10

3 Sérülékeny vízbázisú véd terület* MePAR fedvény 5 5 5

4 Kedvez tlen adottságú terület* MePAR fedvény 6 8 8

5 MTÉT zónarendszer - max adható* MePAR fedvény 10 10 10
A zóna 10 10 10
B zóna 5 5 5
C zóna 5 5 5

6 VTT térszintek - max adható* MePAR fedvény 10 10 10
ármentes szint 0 0 0

alacsony és magas ártér 5 0 0
mélyártér 10 10 10

7 Hátrányos helyzet  terület (a kérelmez  
lakhelye/székhelye)

311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet, 
240/2006. (XI.30.) Korm. rendelet 
szerint

6 6 6

8
Korábbi NVT AKG résztvev                                    (vizes 
él hely célprogramban)

MVH adatbazis 9 9 9

9 Szaktanácsadóval kötött szerz dés Szerz dés másolata 5 5 5

10 Agrár végzettség 
Agrár fels fokú végzettség Oklevél másolata 6 6 6

Agrár középfokú végzettség Bizonyítvány másolata

Családi gazdaság nyilvántartásba 
vételér l szóló határozat 
másolata**

3 3 3

11 Fiatal gazdálkodó Határozat alapján 5 5 5

12 Állattállománnyal rendelkezik ENAR nyilvántartás 0 6 6

13 Védett shonos állattal rendelkezik ENAR nyilvántartás 0 5 5

14 Tenyészt szervezeti tagság Igazolás 0 5 5

15 Hosszú távú értékesítési szerz dés megléte Szerz dés másolata 10 0 0

16 A célprogramban teljes nádas területe* 2009. évi egységes kérelem
 kevesebb mint 25% 2 0 0

25%, vagy annál több, de kevesebb mint 50% 4 0 0
50%, vagy annál több, de kevesebb mint 75% 6 0 0

75%, vagy annál több 8 0 0

összesen: 100 100 100

* Adminisztratív ellen rzés után vizsgálva

** A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételér l, m ködtetésér l, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. Rendelet 4. § (3) 
bekezdés szerinti határozat másolata

Célprogramok
Pontozási 

szempontok vizes él helyekhez kapcsolódó 
célprogramok esetén

Gazdálkodási szempontok

Területi szempontok



3. számú melléklet a 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez

„9. szá mú mel lék let a 61/2009. (V. 14.) FVM ren de let hez

Termeszthetõ növények és hasznosítások listája célprogramonként

Jog sza bá lyi
hi vat ko zás

3.  § (1)
Cél prog ram Ter meszt he tõ nö vé nyek

a) aa)

 ab)

 ac)

In teg rált szán tó föl di

Ta nyás gaz dál ko dás

Öko ló gi ai szán tó föl di

Ale xand ri ai here; Ale xand ri ai here (ve tõ mag cél ra); An gol per je (ve tõ mag cél ra); An gyal gyö kér; Ánizs; Anya rozs; Árpa;
Ar ti csó ka; Ba zsa li kom; Bí bor he re; Bí bor he re (ve tõ mag cél ra); Bim bós kel; Bor si ka fû; Bor sós ku ko ri ca csa la má dé; Bor sós
nap ra for gó-csa la má dé; Brok ko li; Bur go nya; Búza és két so ros és egyéb búza; Cék la; Cér na tip pan (ve tõ mag cél ra);
Ci kó ria gyö kér; Cit rom fû; Cse me ge ku ko ri ca; Csen kesz per je (ve tõ mag cél ra); Csi cse ri bor só; Csi csó ka; Cso mós ebír (ve tõ mag
cél ra); Cuk ki ni; Cu kor bor só; Cu kor ci rok; Cu kor ré pa; Dinnye; Disz nó bab; Do hány- Bur ley; Do hány- Vir gi nia; Du rum bú za;
Eb tip pan (ve tõ mag cél ra); Édes csil lag fürt (mag); Édes kö mény; En dí via; Fe hér here (ve tõ mag cél ra); Fe hér tip pan (ve tõ mag
cél ra); Fe hér he re; Fe hér vi rá gú som kó ró; Fe jes ká posz ta; Fe jes sa lá ta; Fe ke te gyö kér; Fény mag; Fok hagy ma; Fo nák ló he re
(ve tõ mag cél ra); Föl di eper (sza mó ca); Föl di mo gyo ró; Fran cia per je (ve tõ mag cél ra); Fu tó bab; Fû szer pap ri ka; Fü ves lu cer na és
fü ves here; Ga lamb begy sa lá ta; Gom bor ka mag; Gö rög szé na; Gu mós ko mó csin (ve tõ mag cél ra); Gyû szû vi rág; Hib rid per je
(ve tõ mag cél ra); Hib rid ku ko ri ca; Hib rid nap ra for gó; Ho mo ki bab; Izsóp; Jáz min; Juh csen kesz (ve tõ mag cél ra); Ka mil la; Ka por;
Ká posz ta rep ce; Ka ra lá bé; Kar fi ol; Kel ká posz ta; Ken der (ve tõ mag cél ra); Keszt he lyi ke ve rék (rozs és ká posz ta rep ce); Kí nai kel;
Kom lós lu cer na; Kom lós lu cer na (ve tõ mag cél ra); Kony ha kö mény; Korcs v. svéd he re (ve tõ mag cél ra); Korcs he re; Ko ri an der;
Ko ro nás bal ta vi rág (ve tõ mag cél ra); Kö les; Kö röm vi rág; Ku ko ri ca; Le gány-fé le ke ve rék (pan non- vagy szö szös bük köny, rozs,
búza, árpa vagy bí bor he re ke ve rék); Len cse; Les tyán; Le ven du la; Li ge ti per je (ve tõ mag cél ra); Li la hagy ma; Ló bab; Lódi ló he re
(ve tõ mag cél ra); Lu cer na; Lu cer na (ve tõ mag cél ra); Macs ka gyö kér fû; Ma jo ran na; Mák; Má ria tö vis; Men ta; Me té lõ hagy ma;
Me téng; Me zei bor só; Méz on tó fû; Mo csá ri per je (ve tõ mag cél ra); Mo har; Mu rok ré pa; Mus tár mag; Nád ké pû csen kesz (ve tõ mag
cél ra); Nap ra for gó mag; Nap ra for gós ku ko ri ca csa la má dé; Né ger mag; Nyúl sza pu ka; Olaj len mag; Olaj re tek mag; Olaj tök mag;
Olasz per je (ve tõ mag cél ra); Óri ás tip pan (ve tõ mag cél ra); Õszi bú zás pan non bük köny; Pap ri ka; Pa ra di csom; Pasz ti nák;
Pat to gat ni  való ku ko ri ca; Per zsa he re; Pet re zse lyem; Po hán ka; Pó ré hagy ma; Re bar ba ra; Ré pa rep ce; Re tek; Réti csen kesz
(ve tõ mag cél ra); Réti ko mó csin (ve tõ mag cél ra); Réti per je (ve tõ mag cél ra); Ri ci nus mag; Rost cél ra ter mesz tett ken der; Rost len
(ve tõ mag cél ra); Roz ma ring; Rozs; Ro zsos szö szös bük köny; Sáf rány; Sáf rány mag; Sár ga ré pa; Sár ke rep lu cer na; Sep rû ci rok;
Si ló ci rok; Si ló ku ko ri ca; Som kó ró; Sós ka; So vány per je (ve tõ mag cél ra); Spa nyol Ar ti csó ka; Spár ga; Spe nót; Szá raz bab;
Szá raz bor só; Szar vas ke rep; Szeg le tes led nek; Sze mes ci rok; Szer ad el la; Sze zám mag; Szó ja bab; Szó jás si ló ku ko ri ca; Szö szös
bük köny (ve tõ mag cél ra); Szö szös ökör fark kó ró; Szudáni cirokfû; Szudánifû; Takarmánybaltacim; Takarmánybaltacím (vetõmag 
célra); Takarmányborsó; Takarmánybükköny; Takarmányfüvek; Takarmánykáposzta; Takarmánylucerna (vetõmag célra);
Takarmányrépa; Takarmányretek; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Tárkony; Tarlórépa; Tárnics; Tifon; Tojásgyümölcs;
Torma; Tök; Tritikále; Uborka; Útifû; Vadrepcemag; Vegyes zöldség (konyhakert); Vörös csenkesz (vetõmag célra); Vöröshere
(vetõmag célra); Vöröshagyma; Vöröshere; Zab; Zabos borsó; Zabos bükköny; Zeller; Zöldbab; Zöldborsó; Zsázsa
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Jog sza bá lyi
hi vat ko zás

3.  § (1)
Cél prog ram Ter meszt he tõ nö vé nyek

a) ad) 1.

a) ad) 2.

a) ad) 3.

a) ad) 4.

Szán tó föl di nö vény ter mesz tés
tú zok élõ hely-fej lesz té si
elõ írásokkal (ve gyes szán tó föl di
nö vény ter mesz tés ese tén)

Szán tó föl di nö vény ter mesz tés
vad lúd- és da ru vé del mi
elõ írásokkal

Szán tó föl di nö vény ter mesz tés
ma dár- és ap ró vad
élõ hely-fej lesz té si elõ írásokkal

Szán tó föl di nö vény ter mesz tés kék
vér cse élõ hely-fej lesz té si
elõ írásokkal (vegyes szántóföldi
növénytermesztés esetén)

Ale xand ri ai here; Ale xand ri ai here (ve tõ mag cél ra); An gol per je (ve tõ mag cél ra); An gyal gyö kér; Anya rozs; Árpa; Ar ti csó ka;
Ba zsa li kom; Bí bor he re; Bí bor he re (ve tõ mag cél ra); Bim bós kel; Bor si ka fû; Bor sós ku ko ri ca csa la má dé; Bor sós
nap ra for gó-csa la má dé; Brok ko li; Bur go nya; Búza és két sze res és egyéb búza; Cék la; Cér na tip pan (ve tõ mag cél ra);
Ci kó ria gyö kér; Cit rom fû; Cse me ge ku ko ri ca; Csen kesz per je (ve tõ mag cél ra); Csi cse ri bor só; Csi csó ka; Cso mós ebír (ve tõ mag
cél ra); Cuk ki ni; Cu kor bor só; Cu kor ci rok; Cu kor ré pa; Dinnye; Disz nó bab; Do hány- Bur ley; Do hány- Vir gi nia; Du rum bú za;
Eb tip pan (ve tõ mag cél ra); Édes csil lag fürt (mag); Édes kö mény; En dí via; Fe hér here (ve tõ mag cél ra); Fe hér tip pan (ve tõ mag
cél ra); Fe hér he re; Fe hér vi rá gú som kó ró; Fe jes ká posz ta; Fe jes sa lá ta; Fe ke te gyö kér; Fény mag; Fok hagy ma; Fo nák ló he re
(ve tõ mag cél ra); Föl di eper (sza mó ca); Föl di mo gyo ró; Fran cia per je (ve tõ mag cél ra); Fu tó bab; Fû szer pap ri ka; Fü ves lu cer na és
fü ves here; Ga lamb begy sa lá ta; Gom bor ka mag; Gö rög szé na; Gu mós ko mó csin (ve tõ mag cél ra); Gyû szû vi rág; Hib rid per je
(ve tõ mag cél ra); Ho mo ki bab; Izsóp; Jáz min; Juh csen kesz (ve tõ mag cél ra); Ka mil la; Ka por; Ká posz ta rep ce; Ka ra lá bé; Kar fi ol;
Kel ká posz ta; Ken der (ve tõ mag cél ra); Keszt he lyi ke ve rék (rozs és ká posz ta rep ce); Kí nai kel; Kom lós lu cer na; Kom lós lu cer na
(ve tõ mag cél ra); Kony ha kö mény; Korcs v. svéd he re (ve tõ mag cél ra); Korcs he re; Ko ro nás bal ta vi rág (ve tõ mag cél ra); Kö les;
Kö röm vi rág; Ku ko ri ca; Le gány-fé le ke ve rék (pan non- vagy szö szös bük köny, rozs, búza, árpa vagy bí bor he re ke ve rék); Len cse;
Les tyán; Le ven du la; Li ge ti per je (ve tõ mag cél ra); Li la hagy ma; Ló bab; Lódi ló he re (ve tõ mag cél ra); Lu cer na; Lu cer na (ve tõ mag
cél ra); Macs ka gyö kér fû; Ma jo ran na; Mák; Men ta; Me té lõ hagy ma; Me téng; Me zei bor só; Méz on tó fû; Mo csá ri per je (ve tõ mag
cél ra); Mo har; Mu rok ré pa; Mus tár mag; Nád ké pû csen kesz (ve tõ mag cél ra); Nap ra for gó mag; Nap ra for gós ku ko ri ca csa la má dé;
Né ger mag; Nyúl sza pu ka; Olaj len mag; Olaj re tek mag; Olaj tök mag; Olasz per je (ve tõ mag cél ra); Óri ás tip pan (ve tõ mag cél ra);
Õszi bú zás pan non bük köny; Pap ri ka; Pa ra di csom; Pasz ti nák; Pat to gat ni  való ku ko ri ca; Per zsa he re; Pet re zse lyem; Po hán ka;
Pó ré hagy ma; Re bar ba ra; Ré pa rep ce; Re tek; Réti csen kesz (ve tõ mag cél ra); Réti ko mó csin (ve tõ mag cél ra); Réti per je (ve tõ mag
cél ra); Ri ci nus mag; Rost cél ra ter mesz tett ken der; Rost len (ve tõ mag cél ra); Roz ma ring; Rozs; Ro zsos szö szös bük köny; Sáf rány;
Sáf rány mag; Sár ga ré pa; Sár ke rep lu cer na; Sep rû ci rok; Si ló ci rok; Si ló ku ko ri ca; Som kó ró; Sós ka; So vány per je (ve tõ mag cél ra);
Spa nyol Ar ti csó ka; Spár ga; Spe nót; Szá raz bab; Szá raz bor só; Szar vas ke rep; Szeg le tes led nek; Sze mes ci rok; Szer ad el la;
Sze zám mag; Szó ja bab; Szó jás si ló ku ko ri ca; Szö szös bük köny (ve tõ mag cél ra); Szö szös ökör fark kó ró; Szudáni cirokfû;
Szudánifû; Takarmánybaltacim; Takarmánybaltacím (vetõmag célra); Takarmányborsó; Takarmánybükköny; Takarmányfüvek;
Takarmánykáposzta; Takarmánylucerna (vetõmag célra); Takarmányrépa; Takarmányretek; Tarka koronafürt; Tarkavirágú
lucerna; Tárkony; Tarlórépa; Tárnics; Tifon; Tojásgyümölcs; Torma; Tök; Tritikále; Uborka; Útifû; Vadrepcemag; Vörös
csenkesz (vetõmag célra); Vöröshere (vetõmag célra); Vöröshagyma; Vöröshere; Zab; Zabos borsó; Zabos bükköny; Zeller;
Zöldbab; Zöldborsó; Zsázsa; Zöldugar

a) ad) 1.
a) ad) 4.

Szán tó föl di nö vény ter mesz tés
tú zok/kék vér cse élõ hely-fej lesz té si 
elõ írásokkal (éve lõ szá las pil lan gós 
ta kar mány nö vé nyek termesztése
esetén)

Ale xand ri ai here; Bí bor he re; Bük köny-fé lék; Csi cse ri bor só; Fe hér here; Fe hér vi rá gú som kó ró; Gö rög szé na; Kom lós lu cer na;
Korcs he re; Lu cer na; Me zei bor só; Nyúl sza pu ka; Per zsa here; Sár ke rep lu cer na; Som kó ró; Szar vas ke rep; Szá raz bor só;
Szer ad el la; Ta kar mány bal ta cím; Ta kar mány bor só; Tar ka ko ro na fürt; Tar ka vi rá gú lucerna; Vöröshere vagy ezen növények
keveréke, füves keveréke
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Jog sza bá lyi
hi vat ko zás

3.  § (1)
Cél prog ram Ter meszt he tõ nö vé nyek

a) ae) 1.
a) ae) 2.

Víz eró zió
Szél eró zió

Ale xand ri ai here; Ale xand ri ai here (ve tõ mag cél ra); An gol per je (ve tõ mag cél ra); An gyal gyö kér; Anya rozs; Árpa; Ba zsa li kom;
Bí bor he re; Bí bor he re (ve tõ mag cél ra); Bor si ka fû; Bor sós ku ko ri ca csa la má dé; Bor sós nap ra for gó-csa la má dé; Bur go nya; Búza és
két sze res és egyéb búza; Cér na tip pan (ve tõ mag cél ra); Ci kó ria gyö kér; Cit rom fû; Cse me ge ku ko ri ca; Csen kesz per je (ve tõ mag
cél ra); Csi cse ri bor só; Csi csó ka; Cso mós ebír (ve tõ mag cél ra); Cu kor ci rok; Cu kor ré pa; Csil lag fürt; Disz nó bab; Do hány- Bur ley;
Do hány- Vir gi nia; Du rum bú za; Eb tip pan (ve tõ mag cél ra); Édes csil lag fürt (mag); Fe hér here (ve tõ mag cél ra); Fe hér tip pan
(ve tõ mag cél ra); Fe hér he re; Fe hér vi rá gú som kó ró; Fény mag; Fo nák ló he re (ve tõ mag cél ra); Fran cia per je (ve tõ mag cél ra); Fü ves 
lu cer na és fü ves here; Gom bor ka mag; Gö rög szé na; Gu mós ko mó csin (ve tõ mag cél ra); Gyû szû vi rág; Hib rid per je (ve tõ mag
cél ra); Ho mo ki bab; Izsóp; Jáz min; Juh csen kesz (ve tõ mag cél ra); Ka mil la; Ka por; Ká posz ta rep ce; Ken der (ve tõ mag cél ra);
Keszt he lyi ke ve rék (rozs és ká posz ta rep ce); Kom lós lu cer na; Kom lós lu cer na (ve tõ mag cél ra); Korcs v. svéd he re (ve tõ mag
cél ra); Korcs he re; Ko ro nás bal ta vi rág (ve tõ mag cél ra); Kö les; Kö röm vi rág; Ku ko ri ca; Le gány-fé le ke ve rék (pan non- vagy
szö szös bük köny, rozs, búza, árpa vagy bí bor he re ke ve rék); Len cse; Les tyán; Le ven du la; Li ge ti per je (ve tõ mag cél ra); Ló bab;
Lódi ló he re (ve tõ mag cél ra); Lu cer na; Lu cer na (ve tõ mag cél ra); Macs ka gyö kér fû; Ma jo ran na; Men ta; Me téng; Me zei bor só;
Méz on tó fû; Mo csá ri per je (ve tõ mag cél ra); Mo har; Mu rok ré pa; Mus tár mag; Nád ké pû csen kesz (ve tõ mag cél ra); Nap ra for gó mag; 
Nap ra for gós ku ko ri ca csa la má dé; Né ger mag; Nyúl sza pu ka; Olaj len mag; Olaj re tek mag; Olasz per je (ve tõ mag cél ra); Óri ás tip pan
(ve tõ mag cél ra); Õszi bú zás pan non bük köny; Pat to gat ni  való ku ko ri ca; Per zsa he re; Po hán ka; Ré pa rep ce; Réti csen kesz
(ve tõ mag cél ra); Réti ko mó csin (ve tõ mag cél ra); Réti per je (ve tõ mag cél ra); Rost cél ra ter mesz tett ken der; Rost len (ve tõ mag
cél ra); Roz ma ring; Rozs; Ro zsos szö szös bük köny; Sáf rány; Sáf rány mag; Sár ke rep lu cer na; Sep rû ci rok; Si ló ci rok; Si ló ku ko ri ca;
Som kó ró; So vány per je (ve tõ mag cél ra); Szá raz bor só; Szar vas ke rep; Szeg le tes led nek; Sze mes ci rok; Szer ad el la; Sze zám mag;
Szó ja bab; Szó jás si ló ku ko ri ca; Szö szös bük köny (ve tõ mag cél ra); Szö szös ökör fark kó ró; Szu dá ni cirokfû; Szudánifû;
Takarmánybaltacim; Takarmánybaltacím (vetõmag célra); Takarmányborsó; Takarmánybükköny; Takarmányfüvek;
Takarmánykáposzta; Takarmánylucerna (vetõmag célra); Takarmányrépa; Takarmányretek; Tarka koronafürt; Tarkavirágú
lucerna; Tárkony; Tárnics; Tifon; Tritikále; Útifû; Vadrepcemag; Vörös csenkesz (vetõmag célra); Vöröshere (vetõmag célra);
Vöröshere; Zab; Zabos borsó; Zabos bükköny; Zöldborsó; Zsázsa

b) ba)
 bb)
 bc) 1.

 bc) 2.

d) db)

Ex ten zív gyep gaz dál ko dás
Öko ló gi ai gyep gaz dál ko dás
Gyep gaz dál ko dás tú zok
élõ hely-fej lesz té si elõ írásokkal
Gyep gaz dál ko dás
élõ hely-fej lesz té si elõ írásokkal
Ter mé sze tes vizes élõhelyek
gondozása

Ál lan dó le ge lõ (ka szált); Ál lan dó le ge lõ (le gel te tett); Egyéb gyep (ka szált); Egyéb gyep (le gel te tett);

b) bd) 1.

 bd) 2.

d) dc)

Kör nye zet vé del mi célú
föld hasz ná lat vál tás
Ter mé szet vé del mi célú
gyep te le pí tés
Vi zes élõ he lyek lét re ho zá sa és
kezelése

Egyéb gyep (ka szált); Egyéb gyep (le gel te tett);

c) ca) In teg rált gyü mölcs és
szõ lõ ter mesz tés

Alma; Birs; Cse resz nye; Dió; Egyéb ri bisz ke; Ho mok tö vis; Jos ta; Kaj szi ba rack; Kör te; Mál na; Man du la; Meggy; Mo gyo ró;
Nas po lya; Õszi ba rack; Pi ros ri bisz ke; Pisz ke; Sze der; Sze líd gesz te nye; Szil va; Szõ lõ ül tet vé nyek; Termesztett bodza

c) cb) Öko ló gi ai gyü mölcs és
szõ lõ ter mesz tés

Alma; Birs; Cse resz nye; Dió; Egyéb ri bisz ke; Ho mok tö vis; Jos ta; Kaj szi ba rack; Kör te; Mál na; Man du la; Meggy; Mo gyo ró;
Nas po lya; Õszi ba rack; Pi ros ri bisz ke; Pisz ke; Sze der; Sze líd gesz te nye; Szil va; Szõ lõ ül tet vé nyek; Ter mesz tett bodza; Vegyes
gyümölcsös
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Jog sza bá lyi
hi vat ko zás

3.  § (1)
Cél prog ram Ter meszt he tõ nö vé nyek

c) cc) Ha gyo má nyos gyü mölcs ter mesz tés Alma; Birs; Cse resz nye; Dió; Kaj szi; Kör te; Man du la; Meggy; Mo gyo ró; Nas po lya; Õszi ba rack; Szil va; Sze líd gesz te nye;
Ve gyes gyümölcsös

d) da) Nád gaz dál ko dás Nád

”

4. számú melléklet a 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez

„10. szá mú mel lék let a 61/2009. (V. 14.) FVM ren de let hez

A szántóföldi célprogramokban zöldségnövényként támogatható növények köre

Ar ti csó ka Fe ke te gyö kér Pap ri ka Szá raz bab

Bim bós kel Fok hagy ma Pa ra di csom Tor ma

Brok ko li Föl di eper (sza mó ca) Pasz ti nák Tök

Cék la Fu tó bab Pet re zse lyem To jás gyü mölcs

Cuk ki ni Fû szer pap ri ka Pó ré hagy ma Ubor ka

Cu kor bor só Ga lamb begy sa lá ta Re bar ba ra Vö rös hagy ma

Cse me ge ku ko ri ca Ka ra lá bé Re tek Zel ler

Dinnye Kar fi ol Sár ga ré pa Zöld bab

En dí via Kel ká posz ta Sós ka Zöld bor só

Édes kö mény Kí nai kel Spa nyol Ar ti csó ka Zsá zsa

Fe jes sa lá ta Li la hagy ma Spár ga

Fe jes ká posz ta Me té lõ hagy ma Spe nót
”
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
27/2009. (VI. 30.) IRM

rendelete

egyes, közjegyzõi tevékenységrõl  szóló rendeletek
módosításáról

A köz jegy zõk rõl  szóló 1991. évi XLI. tör vény 183.  §
d) és e) pont ja i ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az igaz -
ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § h) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va, a 2.  § te kin te -
té ben a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz jegy zõi ügy vi tel sza bá lya i ról  szóló 37/2003.
(X. 29.) IM ren de let 1.  § (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A ren de let ha tá lya a köz jegy zõ ha tás kö ré be tar to zó

a) ha gya té ki ügyek in té zé se,

b) ok irat, pénz és ér ték meg õr zé se,

c) elõ ze tes bi zo nyí tás,

d) igaz ság ügyi szak ér tõ ki ren de lé se,

e) ér ték pa pír és ok irat sem mis sé nyil vá ní tá sa,

f) a zá log jo gi nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zés re irá -
nyu ló el já rás és

g) a be jegy zett élet tár si kap cso lat meg szün te té sé re irá -
nyu ló el já rás

so rán a köz jegy zõk ügy vi te lé re ter jed ki.”

2.  §

A köz jegy zõi díj sza bás ról  szóló 14/1991. (XI. 26.) IM
ren de let 29.  §-a a kö vet ke zõ d) pont tal egé szül ki:

[A köz jegy zõt a ha gya té ki és az egyéb nem pe res el já rás
le foly ta tá sá ért]

„d) a be jegy zett élet tár si kap cso lat meg szün te té se irán ti
el já rás ese tén 12 000 Ft össze gû mun ka díj il le ti meg.”

3.  §

(1) Ez a ren de let 2009. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let 2009. jú li us 2. nap ján ha tá lyát vesz ti.

Dr. Dras ko vics Ti bor s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

32/2009. (VI. 30.) KHEM
rendelete

a hajózó személyzet képzésérõl és szakszolgálati
engedélyérõl

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény,
74.  § (1) be kez dés l) pont já ban, (2) be kez dés e) és k) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel 53.  §
(6) be kez dé sé ben fog lal tak ra – a köz le ke dé si, hír köz lé si és 
ener gia ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
133/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  § (1) be kez dés
a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.  §

E ren de let ha tá lya a ha jó zó sze mély zet re, a ha jó zó sze -
mély zet kép zé sét vég zõ szer ve zet re (a továb biak ban: kép -
zé si szer ve zet), a nyelv is me re ti vizs gáz ta tást vég zõ szer -
ve zet re és a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ra ter jed ki.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. a lé gi jár mû ve ze té se (pi lot to): va la mely lé gi jár mû

kor mány szer ve i nek mû köd te té se a re pü lé si idõ alatt,
2. alap szin tû mû szer re pü lés gya kor ló be ren de zés (a

ba sic inst ru ment flight tra i ning de vi ce [BITD]): ame lyet
fel sze rel tek a meg fe le lõ mû sze rek kel, és amely megjele -
níti va la mely lé gi jár mû pi ló ta fül ke kör nye ze tét mû sze rek
sze rin ti re pü lé si kö rül mé nyek re,

3. au to gi ro (gyrop la ne): a le ve gõ nél ne he zebb lé gi jár -
mû, ame lyet re pü lés köz ben egy vagy több ro to ron ke let -
ke zõ fel haj tó erõ tart a le ve gõ ben, amely ro to rok sza ba don
fo rog nak egy lé nye gé ben füg gõ le ges ten gely kö rül,

4. bal lon (free bal lo on): olyan a le ve gõ nél könnyebb,
erõ gép meg haj tás sal nem ren del ke zõ lé gi jár mû, amely
 meleg le ve gõ vel vagy gáz zal töl tött,

5. egye dül re pü lé si idõ (solo flight time): olyan re pü lé si
idõ, amely alatt a nö ven dék-pi ló ta a lé gi jár mû vön egye dül
tar tóz ko dik,

6. egy pi ló tás üze me lés re hi te le sí tett lé gi jár mû (airc raft 
cer ti fi ca ted for sing le-pi lot ope rat ion): a lé gi jár mû vek
azon tí pu sa, amely nek a tí pus al kal mas sá gi bi zo nyít vá nya
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alap ján mi ni mum egy pi ló tá val biz ton sá go san üze mel tet -
he tõ,

7. egy pi ló tás re pü lõ gé pek (sing le pi lot ae rop la nes
[SPA]): egy pi ló tás üze me lés re en ge dé lye zett re pü lõ gé -
pek,

8. éj sza kai VFR (night vi su al flight ru les [NVFR]): lát -
va re pü lé si sza bá lyok [VFR] sze rin ti éj sza ka tör té nõ re pü -
lés,

9. em be ri tel je sít mény (hu man per for man ce): az em -
beri ké pes ség nek és kor lá ta i nak összes sé ge, amely ha tás -
sal van a lé gi köz le ke dé si te vé keny sé gek biz ton sá gá ra és
ha té kony sá gá ra,

10. FAI vizs gák: Fé dé ra ti on Aé ro na u ti que In ter na ti o -
na le nem zet kö zi szer ve zet Sport ing Code do ku men tum -
ban meg ha tá ro zott vizs ga,

11. fel ügye let alatt álló pa rancs nok pi ló ta (pilot-in-
 command un der su per vi si on [PICUS]): az a má sod pi ló ta,
aki pa rancs nok pi ló ta fel ügye le te alatt pa rancs nok pi ló tai
be osz tást és fel ada tot lát el. A be osz tás ak kor lát ha tó el, ha
a fel ügye let el lá tá sá ra vo nat ko zó mód szert, el já rást a lé gi -
köz le ke dé si ha tó ság jó vá hagy ta,

12. föl di re pü lés-gya kor ló be ren de zé sek (synt he tic
 traning de vi ce [STD]): re pü lé si szi mu lá tor, re pü lé si és
 navigációs el já rás-gya kor ló be ren de zés vagy alap szin tû
mû szer re pü lés gya kor ló be ren de zés va la me lyi ke, amellyel 
a re pü lé si kö rül mé nyek a föl dön mes ter sé ge sen elõállít -
hatók.

13. ha jó zó mér nök (flight en gi ne er [F/E]): a lé gi jár mû
ha jó zó sze mély ze ti tag ja, aki köz vet le nül nem vesz részt
a lé gi jár mû kor mány zá sá ban, és mér nö ki fel ada tot lát el,

14. ha jó zó na vi gá tor (flight na vi ga tor [F/N]): a lé gi jár -
mû ha jó zó sze mély ze ti tag ja, aki köz vet le nül nem vesz
részt a lé gi jár mû kor mány zá sá ban, és na vi gá to ri fel ada tot
lát el,

15. ha jó zó sze mély ze ti tag (flight crew mem ber): a lé gi -
jár mû sze mély zet szak szol gá la ti en ge déllyel ren del ke zõ
azon tag ja, aki a re pü lés idõ tar ta ma alatt a lé gi jár mû fe dél -
ze tén an nak ve ze té sé hez nél kü löz he tet len fel ada to kat
lát el,

16. he li kop ter (he li cop ter): olyan a le ve gõ nél ne he -
zebb lé gi jár mû, amely nek le ve gõ ben ma ra dá sát egy ál ta lá -
ban füg gõ e le ges ten gely re sze relt egy, vagy több erõ gép
meg haj tá sú ro tor la pá ton kép zõ dõ fel haj tó erõ biz to sít ja,

17. hely bõl fel szál ló re pü lõ gép (po we red lift): a le ve -
gõ nél ne he zebb olyan lé gi jár mû, amely ké pes a füg gõ le ges 
fel szál lás ra, a füg gõ le ges le szál lás ra és a kis se bes ség gel
tör té nõ re pü lés re, és amely el sõd le ge sen a motormeghaj -
tású eme lõ szer ke zet tõl, vagy az eme lés hez al kal ma zott
mo tor to ló erõ tõl függ ezen re pü lé si tar to má nyok ban, va la -
mint az eme lés ben sze re pet nem ját szó nem- for gó lé gi jár -
mû-fe lü let(ek)tõl a víz szin tes re pü lés alatt,

18. hiba (er ror): a ha jó zó sze mély zet ré szé rõl vég re -
haj tott te vé keny ség vagy an nak hi á nya, amely nek kö vet -
kez mé nye el tér a szer ve zet, vagy a ha jó zó sze mély zet
szán dé ka i tól vagy el vá rá sa i tól,

19. hiba ke ze lé se (er ror ma na ge ment): az a fo lya mat,
amely nek so rán a hi bák fel de rí té se és az el len in téz ke dé sek 

se gít sé gé vel rá juk adott vá lasz olyan, hogy csök ken ti,
vagy ki kü szö bö li a hi bák kö vet kez mé nye it, és csök ken ti
a to váb bi hi bák, vagy a nem kí vá na tos lé gi jár mû hely ze tek
 valószínûségét,

20. hi va tá sos pi ló ta (pro fes si o nal pi lot): pi ló ta, aki
olyan ke res ke del mi pi ló ta vagy lé gi tár sa sá gi pi ló ta szak -
szol gá la ti en ge déllyel ren del ke zik, amely fel jo go sít gaz -
da sá gi célú lé gi köz le ke dé si te vé keny ség vég zé sé re,

21. JAA tag ál lam (JAA Mem ber Sta te): a Jo int Avia -
tion Aut ho ri ti es tel jes jogú tag ja,

22. jár tas sá gi vizs ga (skill test): olyan vizs ga, amely
szak szol gá la ti en ge dé lyek, jo go sí tá sok elsõ meg adá sa
elõtt a jár tas ság bi zo nyí tá sá ra szol gál, és amely ma gá ban
fog lal hat a vizs gáz ta tó ál tal le foly ta tott szó be li vizs gáz ta -
tást is,

23. jo go sí tás (ra ting): szak szol gá la ti en ge dély be tett,
jo go sult sá got iga zo ló be jegy zés, amely meg ha tá roz za
a szak szol gá la ti en ge dély hez kap cso ló dó fel té te le ket, elõ -
jo go kat vagy kor lá to zá so kat,

24. jó vá írás (cre dit): ko ráb ban meg szer zett ké pe sí tés,
kép zett ség vagy más, az adott sze mély ál tal el ért ered mény 
be szá mí tá sa,

25. kap cso ló dó ad mi niszt ra tív el já rá sok jegy zé ke
( associated ad mi nist ra ti ve pro ce du re fi les): a JAA ál tal
a lé gi köz le ke dé si ha tó ság el já rá sa i hoz ki adott út mu ta tó -
ban sze rep lõ lé gi jár mû osz tály- és tí pus jo go sí tá sok fel so -
ro lá sa;

26. kész ség el len õr zé sek (pro fi ci en cy checks): jo go sí tá sok 
meg hosszab bí tá sá hoz vagy meg újí tá sá hoz a kész ség meg -
felelõ szint jé nek bi zo nyí tá sa, amely ma gá ban fog lal hat ja
a vizs gáz ta tó ál tal le foly ta tott szó be li vizs gáz ta tást is,

27. két kor má nyos kép zé si idõ (dual inst ruc ti on time):
az a re pü lé si idõ, vagy mû sze res föl di idõ, amely alatt egy
erre fel ha tal ma zott ok ta tó re pü lé si kép zés ben ré sze sít
 valamely sze mélyt,

28. lég ha jó (airs hip): a le ve gõ nél könnyebb, erõgép-
 meghajtású lé gi jár mû,

29. lé gi jár mû ka te gó ria (airc raft ca te go ry): a lé gi jár -
mû vek ka te gó ri á ba so ro lá sa meg ha tá ro zott alap jel lem zõk
sze rint (a re pü lõ gép, a he li kop ter, a bal lon, a 4600 m3-nél
na gyobb tér fo ga tú lég ha jó, hely bõl fel szál ló re pü lõ gép,
a vi tor lá zó-re pü lõ gép, és az au to gi ro),

30. lé gi jár mû tí pus (type of airc raft): azo nos alap ter ve -
zé sû lé gi jár mû vek összes sé ge, be le ért ve va la mennyi mó -
do sí tá su kat, ki vé ve azo kat, ame lyek meg vál toz tat ják
 annak ki szol gá lá sát, ke ze lé sét, re pü lé si jel lem zõ it vagy
a ha jó zó sze mély zet lét szá mát,

31. lé gi jár mû-ve ze tõi te vé keny ség (air mans hip): a lé gi -
jár mû-ve ze tõ a lé gi jár mû irá nyí tá sá ra vo nat ko zó re pü lé si
fel ada tot a meg fe le lõ dön tés ho za ta li ké pes ség és a meg ta -
nult el mé le ti is me re tek kö vet ke ze tes hasz ná la tá val, meg -
fe le lõ jár tas ság gal és fe le lõs ség tu dat tal hajt ja vég re,

32. le ve gõ nél könnyebb lé gi jár mû (ligh ter-than-air air -
craft): min den olyan lé gi jár mû, ame lyet a le ve gõ felhajtó -
ereje tart a le ve gõ ben,
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33. le ve gõ nél ne he zebb lé gi jár mû (he a vi er-than-air
airc raft): min den olyan lé gi jár mû, amely a fel haj tó erõt
 repülés köz ben el sõ sor ban ae ro di na mi kai erõk bõl nye ri,

34. ma gán cé lú re pü lés (pri va te flight): nem gaz da sá gi
célú lé gi köz le ke dé si te vé keny ség,

35. ma gán pi ló ta (pri va te pi lot): az a pi ló ta, aki olyan
szak szol gá la ti en ge déllyel ren del ke zik, amely nem jo go sít
gaz da sá gi célú lé gi köz le ke dé si te vé keny ség vég zé sé re,

36. má sod pi ló ta (co-pi lot): az a pi ló ta, aki a tí pus al kal -
mas sá gi bi zo nyít vány sze rint több pi ló tás lé gi jár mû nek
 minõsülõ lé gi jár mû vön nem pa rancs nok pi ló ta, ki vé ve az
a kép zés alatt álló pi ló ta, aki szak szol gá la ti en ge dély vagy
jo go sí tás meg szer zé se ér de ké ben tar tóz ko dik a lé gi jár mû
fe dél ze tén,

37. meg hosszab bí tás (re va li da ti on [e.g. of a ra ting or
app ro val]): ha tó sá gi ad mi niszt ra tív in téz ke dés egy jogo -
sítás vagy jó vá ha gyás ér vé nyes sé gi idõ tar ta mán be lül,
amely fel ha tal maz za az en ge dé lyest, hogy meg ha tá ro zott
kö ve tel mé nyek tel je sí té sét köve tõen meg ha tá ro zott idõ -
tar ta mon ke resz tül to vább gya ko rol has sa a jo go sí tás sal
vagy jó vá ha gyás sal járó jog kört,

38. meg újí tás (re ne wal [e.g. of a ra ting or app ro val]):
ha tó sá gi ad mi niszt ra tív in téz ke dés egy jo go sí tás vagy jó -
vá ha gyás ér vé nyes sé gé nek le jár tát köve tõen, amely meg -
ad ja meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek tel je sí té sé tõl füg gõ en
meg ha tá ro zott idõ tar tam ra a jo go sí tás sal vagy jó vá ha -
gyás sal járó elõ jo go kat,

39. mi nõ ség irá nyí tá si rend szer (qu a lity sys tem): a szer -
ve zet do ku men tált el já rá sai és irány el vei, és ezen irány el -
vek és el já rá sok bel sõ au dit jai, a mi nõ ség tö ké le te sí té se
 érdekében ho zott aján lá sok és fe lül vizs gá la tok ke ze lé se,

40. mo to ros vi tor lá zó-re pü lõ gép [TMG] (to u ring
 motor gli der [TMG]): mo to ros vi tor lá zó-re pü lõ gép, amely 
olyan lé gi al kal mas sá gi bi zo nyít vánnyal ren del ke zik,
amely sze rint in teg rál tan fel sze relt, nem be húz ha tó mo tor -
ral, és nem be húz ha tó lég csa var ral van fel sze rel ve és
 képes sa ját erõ bõl fel száll ni és emel ked ni,

41. mû sze res föl di idõ (inst ru ment gro und time): az az
idõ tar tam, amely alatt a pi ló ta föl di re pü lés gya kor ló be ren -
de zé sen [STD], mes ter sé ges re pü lé si kö rül mé nyek kö zött,
ok ta tás ban ré sze sül,

42. mû sze res idõ (inst ru ment time): mû sze res re pü lé si
idõ vagy mû sze res föl di idõ,

43. mû sze res re pü lé si idõ (inst ru ment flight time): az az 
idõ tar tam, amely alatt a pi ló ta a lé gi jár mû vet ki zá ró lag
a mû sze rek alap ján ve ze ti,

44. nö ven dék pa rancs nok pi ló ta (stu dent pi lot-in-com -
mand [SPIC]): az a nö ven dék, aki nek a pa rancs nok pi ló tai
te vé keny sé gét a re pü lés idõ tar ta ma alatt az ok ta tó csak
 figyeli, de nem avat ko zik bele a re pü lés be, és nem ve szi át
a lé gi jár mû irá nyí tá sát,

45. nö ven dék pi ló ta (stu dent pi lot): az a nö ven dék
szak szol gá la ti en ge déllyel ren del ke zõ lé gi jár mû ve ze tõ,
aki egye dül re pü lést re pü lés ok ta tó fel ügye le té vel hajt hat
vég re,

46. pa rancs nok pi ló ta (pi lot in com mand): az a szak -
szol gá la ti en ge déllyel ren del ke zõ lé gi jár mû ve ze tõ, aki
a re pü lés tel jes idõ tar tam alatt fe le lõs a lé gi jár mû üze mel -
te té sé ért és biz ton sá gá ért,

47. pi ló ta (pi lot): a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi
XCVII. tör vény ben meg ha tá ro zott lé gi jár mû-ve ze tõ,

48. re pü lés ok ta tó fel ügye le te (aut ho ri sa ti on by a flight 
inst ruc tor [FI]): az a te vé keny ség, ami kor a re pü lés ok ta tó 
a nö ven dék pi ló ta ok ta tá sa cél já ból a lé gi jár mû fe dél ze tén
tar tóz ko dik, vagy a nö ven dék egye dül re pü lé se so rán a
 repülés elõt ti fel ké szü lést fel ügye li, és a re pü lés idõ tar ta -
ma alatt a nö ven dék pi ló ta re pü lé si te vé keny sé gét a föld rõl 
fi gye lem mel kí sé ri,

49. re pü lé si és na vi gá ci ós el já rás-gya kor ló be ren de zés 
(flight pro ce du res tra i ning de vi ce [FNPT I/II]): olyan be -
ren de zés, amely ben adot tak a  valósághû ha jó zó kö rül mé -
nyek, és amely szi mu lál ja a mû szer jel zé se ket, az adott
 osztályú lé gi jár mû me cha ni kus, elekt ro mos, elekt ro ni kus
stb. lé gi jár mû rend sze re i nek egy sze rû ve zér lé si funk ci ó it,
a tel je sít ményt és a re pü lé si jel lem zõ ket,

50. re pü lé si idõ – he li kop ter (flight time/he li cop ter): az 
a tel jes idõ tar tam, amely a he li kop ter ro tor já nak fel szál lá si 
cél lal tör té nõ fel pör ge té se kor kez dõ dik és a re pü lés be fe je -
zé se után a ro tor la pá tok tel jes le ál lá sá ig tart,

51. re pü lé si idõ – lé gi jár mû – ki vé ve he li kop ter (flight
time – Airc raft – ex cept he li cop ter): az a tel jes idõ tar tam,
amely a lé gi jár mû fel szál lá si cél lal tör té nõ meg moz du lá sa -
kor kez dõ dik és a re pü lés be fe je zé se után a lé gi jár mû vég -
le ges meg ál lá sá ig tart,

52. ha jó zó sze mély ze ti együtt mû kö dés (mul ti-crew
co-ope rat ion [MCC]): a ha jó zó sze mély ze ti ta gok együtt -
mû kö dé se a pa rancs nok pi ló ta irá nyí tá sa alatt,

53. re pü lé si szi mu lá tor (flight si mu la tor [FFS]): amely 
egy adott tí pu sú lé gi jár mû pi ló ta fül ké jé nek olyannyi ra
pon tos meg fe le lõ je, hogy a me cha ni kus, elekt ro mos,
elekt ro ni kus stb. lé gi jár mû rend sze rek ke ze lõ szer vei, a
 pilóták mun ka kör nye ze te, a tel je sít mény és az adott tí pus
re pü lé si jel lem zõi  valósághûek,

54. re pü lés re ve szé lyes hely zet (thre at): olyan ese mé -
nyek vagy hi bák, ame lyek füg get le nek a re pü lé si sze mély -
zet cse le ke de te i tõl, meg nö ve lik az üze mel te tés bo nyo lult -
sá gát, és ame lye ket ke zel ni kell a biz ton ság meg fe le lõ
szint jé nek fenn tar tá sa ér de ké ben,

55. re pü lés re ve szé lyes hely zet ke ze lé se (thre at ma na -
ge ment): a fe nye ge té sek fel de rí té se, és a vá la szul tett el -
len in téz ke dé sek an nak ér de ké ben, hogy a fe nye ge té sek
kö vet kez mé nyei csök ken je nek vagy ki kü szö böl he tõk, le -
gye nek, va la mint a hi bák vagy a nem kí vá na tos lé gi jár mû
hely ze tek elõ for du lá si  valószínûsége csök ken jen,

56. re pü lõ gép (ae rop la ne): haj tó mû vel fel sze relt, le ve -
gõ nél ne he zebb lé gi jár mû, amely a re pü lés hez szük sé ges
fel haj tó erõt fõ leg ae ro di na mi kai erõk bõl nye ri. Ezek az
erõk olyan fe lü le te ken ke let kez nek, me lyek adott re pü lé si
kö rül mé nyek kö zött rög zí tet tek.

57. re pü lõ gé pek, ame lyek üze mel te té sé hez másod -
pilóta szük sé ges (ae rop la ne re qu i red to be ope ra ted with
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a co-pi lot): olyan tí pu sú re pü lõ gé pek, ame lyek Re pü lé si
Ké zi köny ve vagy üzem ben tar tá si en ge dé lye ezt meg ha tá -
roz za,

58. szak szol gá lat el lá tá sá ra hát rá nyo san ható szer:
sze szes ital, ká bí tó szer vagy pszi cho tróp anyag,

59. szak szol gá la ti en ge dély ho no sí tá sa (con ver si on of
a li cen ce): szak szol gá la ti en ge dély ki adá sa nem JAA tag -
ál lam ál tal ki adott szak szol gá la ti en ge dély alap ján,

60. szo ká sos tar tóz ko dá si hely (nor mal re si den cy): az
a hely, ahol va la mely sze mély sze mé lyes, il let ve mun ka -
vál la lói kö te lé ke i bõl ki fo lyó lag nap tá ri éven ként leg alább
185 na pot el tölt, mun ka vál la lói vi szony ban nem lévõ sze -
mély ese té ben olyan sze mé lyes kö te lék bõl ki fo lyó lag,
mely az em lí tett sze mély, il let ve az em lí tett hely kö zött
szo ros kap cso la tot mu tat,

61. tel je sít mény kri té ri u mok (per for man ce cri te ria): az 
al kal mas sá gi ele mek elõ írt vég ered mé nyé nek egy sze rû,
ér té kel he tõ meg ál la pí tá sai, és azon kri té ri u mok ismerte -
tése, ame lye ket an nak meg íté lé sé hez al kal maz tak, hogy
a tel je sít mény elõ írt szint je tel je sült-e,

62. több pi ló tás re pü lõ gép (mul ti-pi lot ae rop la nes
[MPA]): mi ni má li san két pi ló tá ból álló sze mély zet tel tör -
té nõ üze me lés re en ge dé lye zett re pü lõ gép,

63. ult ra light re pü lõ gép (ult ra light ae rop la ne): ma xi -
má li san két ülés sel ren del ke zõ re pü lõ gép, amely nek át -
esési se bes sé ge le szál ló kon fi gu rá ci ó ban, vagy ál lan dó sult 
re pü lés köz ben a le szál ló kon fi gu rá ci ó ban a mi ni má lis
 sebessége nem ha lad ja meg a 35 cso mó (65 km/óra) CAS-t 
(Ca lib ra ted Air Spe ed), és a ma xi má lis fel szál ló tö me ge
nem ha lad hat ja meg

a) egy ülé ses szá raz föl dön üze me lõ re pü lõ gép ese tén
a 300 kg-ot, vagy

b) két ülé ses szá raz föl dön üze me lõ re pü lõ gép ese tén
a 450 kg-ot, vagy

c) egy ülé ses, két él tû vagy úszó tal pas re pü lõ gép ese tén
a 330 kg-ot, vagy

d) két ülé ses, két él tû vagy úszó tal pas re pü lõ gép ese tén
a 495 kg-ot, vagy

e) egy ülé ses szá raz föl dön üze me lõ, sár kány szer ke zet re 
sze relt ej tõ er nyõs men tõ rend szer rel ren del ke zõ re pü lõ gép
ese tén 315 kg-ot, vagy

f) két ülé ses szá raz föl dön üze me lõ, sár kány szer ke zet re
sze relt ej tõ er nyõs men tõ rend szer rel ren del ke zõ re pü lõ gép
ese tén 472,5 kg-ot.

A c) és d) pont ban sze rep lõ két él tû re pü lõ gé pek ma xi -
má lis fel szál ló tö me ge nem ha lad hat ja meg szá raz föl dön
üze me lés ese tén az a) és b) pont ban meg ha tá ro zott ér té ket.

64. út vo nal re pü lés, táv re pü lés (cross-co unt ry): egy in du -
lá si és egy ér ke zé si pont kö zöt ti re pü lés egy elõ re el ter ve zett
út vo na lon, szab vány na vi gá ci ós el já rá sok al kal ma zá sá val,

65. út vo nal sza kasz (ro u te sec tor): olyan re pü lés, amely 
fel szál lás ból, in du lá si el já rás ból, leg alább 15 per ces uta zó
sza kasz ból, ér ke zé si el já rás ból, meg kö ze lí tés bõl, és le -
szál lá si sza kasz ból áll,

66. vi tor lá zó-re pü lõ gép (gli der): erõ gép meg haj tás sal
nem ren del ke zõ vagy be húz ha tó mo tor ral, és be húz ha tó

lég csa var ral fel sze relt erõ gép meg haj tá sú, le ve gõ nél ne he -
zebb lé gi jár mû, amely re pü lés köz ben a fel haj tó erõt el sõ -
sor ban a re pü lés adott sza ka sza i ban rög zí tett hely zet ben
ma ra dó fe lü le te i re ható ae ro di na mi kai re ak ci ók ré vén
 nyeri.

A hajózó személyzet tevékenysége

3.  §

(1) Re pü lõ gé pen, he li kop te ren, 4600 m3-nél na gyobb
tér fo ga tú lég ha jón, bal lo non, vi tor lá zó-re pü lõ gé pen, hely -
bõl fel szál ló re pü lõ gé pen, ult ra light re pü lõ gé pen, au to gi -
rón lé gi jár mû-ve ze tõi és re pü lõ gé pen, he li kop te ren, hely -
bõl fel szál ló re pü lõ gé pen ha jó zó mér nö ki, ha jó zó na vi gá -
to ri (a továb biak ban együtt: ha jó zó sze mély zet) te vé keny -
sé get az lát hat el, aki ren del ke zik e ren de let kö ve tel mé nye -
i nek meg fe le lõ és a re pü lé si fel adat hoz elõ írt ér vé nyes
szak szol gá la ti en ge déllyel, jo go sí tás sal – ha elõ írt –, nyel -
vi ki ter jesz tés sel vagy fel ha tal ma zás sal (a továb biak ban:
en ge dé lyes) és a 10.  §-ban meg ha tá ro zott fo lya ma tos sá gi
kö ve tel mé nye ket tel je sí tet te, to váb bá ren del ke zik a pol gá -
ri lé gi köz le ke dé si szak szol gá la ti en ge dé lyek egész ség ügyi 
fel té te le i rõl és ki adá suk rend jé rõl  szóló mi nisz te ri ren de -
let ben elõ írt or vo si mi nõ sí tés sel (a továb biak ban: or vo si
mi nõ sí tés).

(2) Az en ge dé lyes csak az adott szak szol gá la ti en ge -
dély, jo go sí tás, nyel vi ki ter jesz tés, fel ha tal ma zás ál tal biz -
to sí tott elõ jo go kat gya ko rol hat ja.

(3) A nö ven dék pi ló ta szak szol gá la ti en ge déllyel ren -
del ke zõ sze mély egye dü li re pü lé si fel ada tot, a re pü lé si fel -
adat nak meg fe le lõ szak szol gá la ti en ge déllyel és re pü lés -
ok ta tói jo go sí tás sal ren del ke zõ sze mély fel ügye le te mel -
lett lát hat el.

(4) A ha jó zó sze mély zet nek a re pü lé si fel adat hoz elõ írt
szak szol gá la ti en ge délyt, or vo si mi nõ sí tést és egy fény -
képes sze mély azo no sí tó iga zol ványt, kül föl di ál lam pol gár 
ese tén úti ok mányt a re pü lés idõ tar ta ma alatt ma gá nál kell
tar ta nia.

(5) A ha jó zó sze mély zet nek az 1. mel lék let sze rin ti re -
pü lé si nap lót kell ve zet nie és azt a szak szol gá la ti te vé -
keny sé ge so rán ma gá nál kell tar ta nia.

A HAJÓZÓ SZEMÉLYZET SZAKSZOLGÁLATI
ENGEDÉLYÉRÕL

A szakszolgálati engedély

4.  §

(1) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság ké re lem re, e ren de let ben
meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sí té se ese tén meg ad ja, meg -
hosszab bít ja vagy meg újít ja (a továb biak ban együtt: szak -
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szol gá la ti en ge dély ki adás) a szak szol gá la ti en ge délyt,
a be jegy zett jo go sí tást vagy a nyel vi ki ter jesz tést.

(2) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság az e ren de let ben meg -
határozott fel té te lek tel je sí té se ese tén vizs gáz ta tás ra fel ha -
tal ma zást ad ki.

A szakszolgálati engedély kiadása

5.  §

(1) A szak szol gá la ti en ge dély for mai és tar tal mi ele me it
az 1. mel lék let tar tal maz za.

(2) Az el ve szett vagy meg sem mi sült szak szol gá la ti
 engedélyt a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ké re lem re pó tol ja.

(3) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a ki adott szak szol gá la ti
en ge dé lye ket, és a be jegy zett jo go sí tá so kat, nyel vi ki ter -
jesz té se ket nyil ván tart ja.

(4) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság, a lé gi köz le ke dés rõl
 szóló 1995. évi XCVII. tör vény 3/A.  §-ának (1) be kez dé -
sé nek a) és b) pont já val össz hang ban a ki adott szak szol gá -
la ti en ge dé lye ket, a be jegy zett jo go sí tá so kat és a nyel vi
 kiterjesztéseket nyil ván tart ja.

6.  §

Szak szol gá la ti en ge dély, jo go sí tás, nyel vi ki ter jesz tés
vagy fel ha tal ma zás ki adá sát a lé gi köz le ke dé si ha tó ság
meg ta gad ja, ha

a) az en ge dé lyest a bí ró ság, sza bály sér té si ha tó ság
a szak szol gá la ti te vé keny ség el lá tá sá tól jog erõ sen eltil -
totta, az el til tás ha tá lyá nak idõ tar ta ma alatt,

b) az en ge dé lyes kény szer gyó gyí tá sát, kény szer gyógy -
ke ze lé sét a bí ró ság jog erõ sen el ren del te, an nak idõ tar ta ma
alatt,

c) az en ge dé lyest a bí ró ság cse lek võ ké pes sé get ki zá ró
vagy kor lá to zó gond nok ság alá he lye zett, a gond nok ság
idõ tar ta ma alatt,

d) az en ge dé lyest a szak szol gá la ti te vé keny sé gé vel
össze füg gés ben a bí ró ság szán dé kos bûn cse lek mény el kö -
ve té se  miatt jog erõ sen el ítél te, mind ad dig, amíg a bün te -
tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyok alól nem men te sült,

e) az en ge dé lyes szak szol gá la ti en ge dé lyét vagy jo go -
sí tá sát a lé gi köz le ke dé si ha tó ság jog erõs ha tá ro za tá val
vissza von ta vagy fel füg gesz tet te, a vissza vo nás vagy fel -
füg gesz tés idõ tar ta ma alatt.

A szakszolgálati engedély iránti kérelem

7.  §

(1) A szak szol gá la ti en ge dély, jo go sí tás, nyel vi ki ter -
jesz tés vagy fel ha tal ma zás ki adá sa irán ti ké rel met

(a továb biak ban: ké re lem) a lé gi köz le ke dé si ha tó ság hoz
kell be nyúj ta ni, meg hosszab bí tás ese tén az ér vé nyes sé gi
idõ le jár tát meg elõ zõ en leg alább har minc nap pal.

(2) A ké re lem min tá ját és a ké re lem hez be nyúj tan dó ira -
tok fel so ro lá sát a 2. mel lék let tar tal maz za.

(3) A szak szol gá la ti en ge dély elsõ ki adá sá nál, ha a ké -
rel me zõ ma gyar ál lam pol gár, ak kor a sze mély azo no sí tó
iga zol vá nyát vagy a sze mély azo nos sá gát iga zo ló más
 okmányát kell be mu tat nia, vagy an nak má so la tát – a ké rel -
me zõ an nak ke ze lé sé re vo nat ko zó hoz zá já ru ló nyi lat ko za -
tá val – el kül de nie.

(4) A szak szol gá la ti en ge dély elsõ ki adá sá nál, ha a ké -
rel me zõ nem ma gyar ál lam pol gár, ak kor az úti ok má nyát,
és ha szük sé ges, a be uta zás ra, tar tóz ko dás ra jo go sí tó en ge -
dé lyét kell be mu tat nia, vagy an nak má so la tát – a ké rel me -
zõ an nak ke ze lé sé re vo nat ko zó hoz zá já ru ló nyi lat ko za tá -
val – el kül de nie.

A szakszolgálati engedély megszerzésének feltételei

8.  §

(1) Szak szol gá la ti en ge délyt, jo go sí tást, fel ha tal ma zást
az a ké rel me zõ kap hat, aki

a) a szak szol gá la ti en ge dély tí pu sá nak meg fe le lõ élet -
kort be töl töt te,

b) ren del ke zik szak szol gá la ti en ge dély tí pu sá hoz szük -
sé ges meg fe le lõ or vo si mi nõ sí tés sel,

c) a szak szol gá la ti en ge dély hez, jo go sí tás hoz vagy fel -
ha tal ma zás hoz szük sé ges kép zést si ke re sen tel je sí tet te,

d) ké rel me zõ vel szem ben a 6.  §-ban meg ha tá ro zott fel -
té te lek nem áll nak fenn,

e) ren del ke zik rá dió-táv be szé lõ ke ze lõi jo go sí tás sal,
vagy az elsõ szak szol gá la ti en ge dély ki adá sa ese tén a jo -
go sí tás meg adá sá hoz szük sé ges fel té te le ket tel je sí tet te,

f) ren del ke zik nyel vi ki ter jesz tés sel, ha e ren de let elõ ír ja,
g) a szak szol gá la ti en ge dély hez vagy jo go sí tás hoz elõ -

írt jár tas sá gi vizs gát vagy kész ség el len õr zést si ke re sen tel -
je sí tet te.

(2) Az (1) be kez dés e)–g) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
té te lek nö ven dék pi ló ta szak szol gá la ti en ge dély meg szer -
zé sé hez nem szük sé ge sek.

(3) Az (1) be kez dés a), c) és g) pont já ban meg ha tá ro zott 
fel té te le ket

a) re pü lõ gép ese té ben a 3. mel lék let,
b) he li kop ter ese té ben a 4. mel lék let,
c) bal lon ese té ben az 5. mel lék let,
d) 4600 m3-nél na gyobb tér fo ga tú lég ha jó ese té ben

a 6. mel lék let,
e) vi tor lá zó-re pü lõ gép ese té ben a 7. mel lék let,
f) hely bõl fel szál ló re pü lõ gép ese té ben a 8. mel lék let,
g) ult ra light re pü lõ gép ese té ben a 9. mel lék let,
h) au to gi ro ese té ben a 10. mel lék let,
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i) re pü lõ gép szak szol gá la ti en ge dély hez ad ha tó nem ze -
ti jo go sí tá sok ese té ben a 11. mel lék let,

j) ha jó zó mér nök ese té ben a 12. mel lék let,
k) ha jó zó na vi gá tor ese té ben a 13. mel lék let

tar tal maz za.

A szakszolgálati engedély érvényessége,
meghosszabbítása, megújítása

9.  §

(1) A szak szol gá la ti en ge dély ér vé nyes sé gét a be jegy -
zett jo go sí tás ra és nyel vi ki ter jesz tés re, va la mint az or vo si
mi nõ sí tés re meg ha tá ro zott ér vé nyes sé gi idõ együt te sen
ha tá roz za meg.

(2) Az egyes jo go sí tá sok ér vé nyes sé gi ide jét és a meg -
hosszab bí tás, meg újí tás fel té te le it a 3–13. mel lék let tar tal -
maz za.

(3) A nö ven dék pi ló ta szak szol gá la ti en ge dély ér vé -
nyes sé gi idõ tar ta ma há rom év, ha a lé gi köz le ke dé si ha tó -
ság az en ge dé lyes nek szak szol gá la ti en ge délyt ad ki, ér vé -
nyét vesz ti.

(4) A nö ven dék pi ló ta szak szol gá la ti en ge dély nem
hosszab bít ha tó és nem újít ha tó meg. Az ér vé nyes sé gi idõ
le jár tát köve tõen a nö ven dék pi ló ta szak szol gá la ti en ge -
dély re a meg szer zés fel té te le it kell al kal maz ni.

(5) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a jo go sí tás ér vé nyes sé gi
ide jét nem hosszab bít ja meg, ha a ké rel me zõ nem tel je sí ti
az e ren de let ben elõ írt fel té te le ket, és ha nem ren del ke zik
az e ren de let ben elõ írt nyel vi ki ter jesz tés sel és or vo si mi -
nõ sí tés sel.

(6) A szak szol gá la ti en ge dély be be jegy zett jo go sí tás
vagy nyel vi ki ter jesz tés meg hosszab bí tá sa ese tén az újabb
ér vé nyes sé gi idõ tar tam kez dõ nap ja a még ér vé nyes jo go -
sí tás vagy nyel vi ki ter jesz tés le já ra ti nap ja.

(7) A szak szol gá la ti en ge dély be be jegy zett jo go sí tás
vagy nyel vi ki ter jesz tés meg újí tá sa ese tén az újabb ér vé -
nyes sé gi idõ tar tam kez dõ nap ja a meg újí tás ki adá sá nak
nap ja.

A szakszolgálati tevékenység folyamatos ellátásának
követelményei

10.  §

(1) Re pü lõ gé pen, he li kop te ren, 4600 m3-nél na gyobb
tér fo ga tú lég ha jón, hely bõl fel szál ló re pü lõ gé pen lé gi jár -
mû-ve ze tõi te vé keny sé get a szak szol gá la ti en ge dély ér vé -
nyes sé gén be lül az a lé gi jár mû ve ze tõ lát hat el, aki nek

a) az összes re pült ide je nem több mint 100 re pült óra,
és a re pü lést meg elõ zõ 30 nap ban,

b) az összes re pült ide je nem több mint 300 re pült óra,
és a re pü lést meg elõ zõ 120 nap ban,

c) az összes re pült ide je nem több mint 1000 re pült óra,
és a re pü lést meg elõ zõ 180 nap ban,

d) az összes re pült ide je több mint 1000 re pült óra, és
a re pü lést meg elõ zõ 360 nap ban
azo nos tí pu sú/osz tá lyú lé gi jár mû vön vagy a lé gi jár mû
 típusának/osz tá lyá nak meg fe le lõ re pü lé si szi mu lá to ron
(FFS) leg alább egy fel szál lást és egy le szál lást haj tott
 végre.

(2) A szak szol gá la ti en ge dély ér vé nyes sé gén be lül bal -
lo non lé gi jár mû-ve ze tõi te vé keny sé get az a lé gi jár mû-ve -
ze tõ lát hat el, aki nek

a) az összes re pült ide je nem több mint 50 re pült óra, és
a re pü lést meg elõ zõ 90 nap ban,

b) az összes re pült ide je több mint 50 re pült óra, és a re -
pü lést meg elõ zõ 180 nap ban
bal lo non leg alább egy fel szál lást és egy le szál lást haj tott
vég re.

(3) A szak szol gá la ti en ge dély ér vé nyes sé gén be lül vi -
tor lá zó-re pü lõ gé pen lé gi jár mû-ve ze tõi te vé keny sé get az
a lé gi jár mû-ve ze tõ lát hat el, aki nek

a) az összes re pült ide je nem több mint 50 re pült óra, és
a re pü lést meg elõ zõ 30 nap ban,

b) az összes re pült ide je nem több mint 200 re pült óra,
és a re pü lést meg elõ zõ 90 nap ban,

c) az összes re pült ide je nem több mint 600 re pült óra,
és a re pü lést meg elõ zõ 180 nap ban,

d) az összes re pült ide je több mint 600 re pült óra, és
a re pü lést meg elõ zõ 360 nap ban,
vi tor lá zó-re pü lõ gé pen leg alább egy fel szál lást és egy
 leszállást haj tott vég re. A fel szál lás te kin te té ben a le ve gõ -
be emel ke dés tech ni ká it (csõr lés, von ta tás) kü lön kell
 értelmezni.

(4) A szak szol gá la ti en ge dély ér vé nyes sé gén be lül ult -
ra light re pü lõ gé pen lé gi jár mû-ve ze tõi te vé keny sé get az
a lé gi jár mû-ve ze tõ lát hat el, aki nek

a) az összes re pült ide je nem több mint 50 re pült óra, és
a re pü lést meg elõ zõ 30 nap ban,

b) az összes re pült ide je nem több mint 200 re pült óra,
és a re pü lést meg elõ zõ 90 nap ban,

c) az összes re pült ide je nem több mint 600 re pült óra,
és a re pü lést meg elõ zõ 180 nap ban,

d) az összes re pült ide je több mint 600 re pült óra, és
a re pü lést meg elõ zõ 360 nap ban,
ult ra light re pü lõ gé pen leg alább egy fel szál lást és egy le -
szál lást haj tott vég re.

(5) A szak szol gá la ti en ge dély ér vé nyes sé gén be lül au to -
gi ron lé gi jár mû-ve ze tõi te vé keny sé get az a lé gi jár mû-ve -
ze tõ lát hat el, aki nek

a) az összes re pült ide je nem több mint 50 re pült óra, és
a re pü lést meg elõ zõ 30 nap ban,

b) az összes re pült ide je nem több mint 200 re pült óra,
és a re pü lést meg elõ zõ 90 nap ban,
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c) az összes re pült ide je nem több mint 600 re pült óra,
és a re pü lést meg elõ zõ 180 nap ban,

d) az összes re pült ide je több mint 600 re pült óra, és
a re pü lést meg elõ zõ 360 nap ban,
au to gi ron egy fel szál lást és egy le szál lást haj tott vég re.

(6) A szak szol gá la ti en ge dély ér vé nyes sé gén be lül
 éjszakai VFR jo go sí tás sal éj sza kai re pü lést az a lé gi jár -
mû-ve ze tõ lát hat el, aki a re pü lést meg elõ zõ 90 nap ban
 éjszaka leg alább egy fel szál lást és egy le szál lást haj tott
vég re.

11.  §

(1) A szak szol gá la ti en ge dély ér vé nyes sé gén be lül lé gi -
jár mû-ve ze tõi te vé keny sé get utas szál lí tást vég zõ gaz da sá -
gi célú lé gi köz le ke dés ben az a lé gi jár mû-ve ze tõ lát hat el,
aki a re pü lést meg elõ zõ 90 nap ban

a) azo nos lé gi jár mû ka te gó ri á ban, vagy
b) tí pus/osz tály jo go sí tás ese tén azo nos tí pu sú/osz tá lyú

lé gi jár mû vön vagy a lé gi jár mû tí pu sá nak/osz tá lyá nak
meg fe le lõ re pü lé si szi mu lá to ron (FFS)
leg alább há rom fel szál lást és há rom le szál lást haj tott
 végre.

(2) Utas szál lí tást vég zõ gaz da sá gi célú lé gi köz le ke dést
vég zõ re pü lõ gé pen nem le het pa rancs nok pi ló ta éj sza ka,
az, aki olyan ér vé nyes szak szol gá la ti en ge déllyel ren del -
ke zik, amely nem tar tal maz mû szer jo go sí tást, ki vé ve, ha
a re pü lést meg elõ zõ 90 nap ban az (1) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott leg alább egy eset ben éj sza ka haj tott vég re fel szál -
lást és le szál lást.

(3) A szak szol gá la ti en ge dély ér vé nyes sé gén be lül
 repülõgépen, he li kop te ren, hely bõl fel szál ló re pü lõ gé pen
ha jó zó mér nö ki, ha jó zó na vi gá to ri te vé keny sé get az a ha -
jó zó mér nök, ha jó zó na vi gá tor lát hat el, aki a re pü lést
meg elõ zõ 90 nap ban azo nos tí pu sú lé gi jár mû vön leg alább
há rom út vo nal re pü lést haj tott vég re.

(4) Ha az (1)–(3) be kez dés ben és a 10.  §-ban meg ha tá -
ro zott fel té te lek nem tel je sül nek, ak kor az en ge dé lyes nek
ok ta tói jo go sí tás sal ren del ke zõ sze mély fel ügye le té vel el -
len õr zõ re pü lést kell vég re haj ta nia.

(5) A 10.  §-ának (1) be kez dé sé ben sze rep lõ lé gi jár mû
ka te gó ri ák ese té ben a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott el -
len õr zõ re pü lés re pü lé si szi mu lá to ron (FFS) is vég re hajt -
ha tó.

A szakszolgálati engedély felfüggesztése és visszavonása

12.  §

(1) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a szak szol gá la ti en ge -
délyt fel füg gesz ti, ha

a) az en ge dé lyes aka dá lyoz za a lé gi köz le ke dé si ha tó -
ság nak a szak szol gá la ti te vé keny ség el len õr zé sé vel kap -
cso la tos el já rá sát, az el len õr zés le he tõ vé té te lé ig,

b) az en ge dé lyes a szak szol gá lat el lá tá sá ra hát rá nyo san 
ható szer ha tá sa alatt, vagy a pol gá ri lé gi köz le ke dé si szak -
szol gá la ti en ge dé lyek egész ség ügyi fel té te le i rõl és ki adá -
suk rend jé rõl  szóló mi nisz te ri ren de let ben meg ha tá ro zot -
tak sze rint egész sé gi leg al kal mat lan ál la pot ban lát el szak -
szol gá la ti te vé keny sé get, vagy

c) a lé gi köz le ke dé si ha tó ság el já rá sa so rán meg ál la pít -
ja, hogy az en ge dé lyes a te vé keny sé ge so rán a lé gi köz le -
ke dé si sza bá lyo kat sú lyo san meg sze gi és az zal a lé gi köz -
le ke dés biz ton sá gát sér ti vagy ve szé lyez te ti.

(2) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a szak szol gá la ti en ge -
délyt vissza von ja, ha

a) az en ge dé lyes a ké re lem ben  valótlan ada to kat je lölt
meg, vagy

b) az en ge dé lyes sel szem ben a 6.  §-ban meg ha tá ro zott
fel té te lek fenn áll nak.

(3) Az (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben
a lé gi köz le ke dé si ha tó ság a szak szol gá la ti en ge dély be be -
jegy zett azon jo go sí tást is fel füg geszt he ti, amellyel össze -
füg gés ben a lé gi köz le ke dé si sza bá lyo kat az en ge dé lyes
meg szeg te.

(4) Ha a lé gi köz le ke dé si ha tó ság a szak szol gá la ti en ge -
délyt az (1) be kez dés c) pont ja alap ján füg gesz ti fel, a ha tá -
ro zat ban ren del kez nie kell a szak szol gá la ti en ge dély vagy
jo go sí tás vissza adá sá hoz szük sé ges e ren de let tel össz -
hang ban lévõ kép zé si vagy vizs gáz ta tá si kö ve tel mé nyek -
rõl.

(5) Az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben
a lé gi köz le ke dé si ha tó ság in téz ke dés ként a szak szol gá la ti
en ge délyt azon na li ha tállyal be von hat ja és a szak szol gá la ti 
en ge délyt el ve he ti, amely rõl át vé te li el is mer vényt ál lít ki.

(6) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott be vo nás ese tén
a lé gi köz le ke dé si ha tó ság a szak szol gá la ti en ge dély fel -
füg gesz té sé rõl vagy vissza vo ná sá ról 3 mun ka na pon be lül
dönt, vagy a szak szol gá la ti en ge délyt vissza ad ja.

A hajózó személyzet vizsgáztatása

13.  §

(1) A szak szol gá la ti en ge dély és to váb bi jo go sí tás meg -
adá sá hoz – a nö ven dék pi ló ta szak szol gá la ti en ge dély ki -
vé te lé vel – el mé le ti is me re ti vizs gát és jár tas sá gi vizs gát
kell ten ni.

(2) A jo go sí tá sok meg hosszab bí tá sá hoz, meg újí tá sá hoz
a 3–13. mel lék let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye ket kell
tel je sí te ni.

(3) A vizs gák tar tal mi ele me it az egyes szak szol gá la ti
en ge dé lyek és jo go sí tá sok ese té ben a 3–13. mel lék let tar -
tal maz za.
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(4) Az el mé le ti is me re ti vizs gáz ta tást a lé gi köz le ke dé si
ha tó ság vég zi.

14.  §

(1) A jár tas sá gi vizs gát és a kész ség-el len õr zést – a
(3) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével –

a) a lé gi köz le ke dé si ha tó ság re pü lé si fel ügye lõ je,
b) a kép zé si szer ve zet nek vagy a lé gi jár mû gyár tó szer -

ve zet nek a lé gi köz le ke dé si ha tó ság vizs gáz ta tói fel ha tal -
ma zá sá val ren del ke zõ ok ta tó ja, vagy

c) tí pus jo go sí tá sú lé gi jár mû nél új tí pus be ve ze té se ese -
tén a lé gi köz le ke dé si ha tó ság vizs gáz ta tói fel ha tal ma zá sá -
val ren del ke zõ ha son ló tel je sít mé nyû lé gi jár mû re ok ta tói
jo go sí tás sal ren del ke zõ sze mély
(a továb biak ban együtt: vizs gáz ta tó) vég zi.

(2) A vizs gáz ta tói fel ha tal ma zás ra vo nat ko zó kö ve tel -
mé nye ket a 3–10. mel lék let tar tal maz za.

(3) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a fel ha tal ma zást írás ban
adja meg, ha a ké rel me zõ tel je sí tet te a ren de let ben a vizs -
gáz ta tó ra meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye ket és írás ban nyi -
lat ko zott ar ról, hogy hoz zá já rul a 17.  §-ban meg ha tá ro zott
ada ta i nak ke ze lé sé hez. A fel ha tal ma zás ban meg ha tá roz za
a fel ha tal ma zás cél ját és a vizs gáz ta tá si el já rás so rán el lá -
tan dó fel ada to kat.

(4) Ok ta tói jo go sí tás ese tén a jár tas sá gi vizs gát és
a kész ség-el len õr zést, va la mint a vizs gáz ta tó ese té ben
a fel ha tal ma zás hoz elõ írt vizs gát és a kész ség-el len õr zést
az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély
 végzi.

(5) A vizs gáz ta tó jo go sult an nak el dön té sé re, hogy
a vizs gá zó meg fe le lõ szin ten el sa já tí tot ta a szak szol gá la ti
te vé keny ség hez szük sé ges is me re tet és gya kor la tot.

(6) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság re pü lé si fel ügye lõ je vizs -
gáz ta tói fel ada tá nak el lá tá sa so rán szak szol gá la ti te vé -
keny sé get – az (1) be kez dés figye lembe véte lével – e ren -
de let ben meg ha tá ro zott szak szol gá la ti en ge déllyel, jo go sí -
tás sal és a vizs gáz ta tó ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek tel je sí -
té sé vel vé gez het.

(7) A vizs gáz ta tó nem vizs gáz tat hat ja azt a ké rel me zõt,
aki nek maga tar tot ta a szak szol gá la ti en ge dély hez vagy
 jogosításhoz szük sé ges kép zést, ki vé ve, ha a lé gi köz le ke -
dé si ha tó ság erre írás ban fel ha tal maz za.

15.  §

(1) Az el mé le ti is me re ti, jár tas sá gi vizs gát és kész -
ség-el len õr zést a vizs gáz ta tó a lé gi köz le ke dé si ha tó ság
 által, a ren de let mel lék le te i vel össz hang ban ki adott vizs -
ga sza bály zat alap ján hajt ja vég re, ame lyet a lé gi köz le ke -
dé si ha tó ság hon lap ján köz zé tesz.

(2) A vizs ga sza bály zat nak tar tal maz nia kell a vizs ga le -
bo nyo lí tá sá nak rend jét, a kö vet ke zõk sze rint:

a) a vizs gán tör té nõ rész vé tel fel té te lei,
b) a vizs ga do ku men tá lá sá nak rend je,
c) a vizs gá zó jo gai és kö te les sé gei,
d) a vizs ga ér té ke lé sé nek szem pont jai és az ér té ke lõ lap,
e) a si ker te len vizs ga fel té te le i nek meg ha tá ro zá sa,
f) si ker te len vizs ga meg is mét lé sé re vo nat ko zó fel té te -

lek, és
g) vizs ga fel füg gesz té sé re vo nat ko zó el já rás.

(3) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság – a 14.  § (1) be kez dé sé -
nek a) pont já ban meg ha tá ro zott eset ki vé te lé vel – a vizs ga
vizs ga sza bály zat nak meg fe le lõ le bo nyo lí tá sát el len õriz -
he ti.

(4) Ha a lé gi köz le ke dé si ha tó ság a vizs ga so rán sza bály -
ta lan sá got ál la pít meg, a vizs gát fel füg gesz ti.

(5) A vizs ga ered mé nyé rõl a vizs gáz ta tó jegy zõ köny vet
ál lít ki.

16.  §

(1) A jár tas sá gi vizs ga meg kez dé sé nek fel té te le a si ke -
res el mé le ti is me re ti vizs ga tel je sí té se és az ér vé nyes or vo -
si mi nõ sí tés meg lé te.

(2) Az el mé le ti is me re ti vizs ga si ker te len tel je sí té se ese -
tén a vizs gá zó kér he ti az el já rás fel füg gesz té sét.

17.  §

A lé gi köz le ke dé si ha tó ság nyil ván tar tást ve zet az ál ta la
fel ha tal ma zott vizs gáz ta tók ról, azok kal a fel adat kö rök kel
együtt, amely re fel ha tal ma zást kap tak. A nyil ván tar tás ban
sze rep lõ név, el ér he tõ ség és a fel adat kör nyil vá nos, ame -
lyet a lé gi köz le ke dé si ha tó ság a hon lap ján köz zé tesz.

Rádió-távbeszélõ kezelõi jogosítás

18.  §

(1) Rá dió-be ren de zés sel fel sze relt lé gi jár mû vön és min -
den olyan eset ben, ami kor a ha jó zó sze mély zet a szak szol -
gá la ti te vé keny ség el lá tá sá val össze füg gés ben rádió-
 berendezést hasz nál, a ha jó zó sze mély zet tag já nak ren del -
kez nie kell rá dió-táv be szé lõ ke ze lõi jo go sí tás sal.

(2) A rá dió-táv be szé lõ ke ze lõi jo go sí tás ér vé nyes ség
ide je ha tá ro zat lan.

(3) A rá dió-táv be szé lõ ke ze lõi jo go sí tás meg szer zé sé -
nek fel té te le a rá dió-be ren de zés ke ze lé sé nek el sa já tí tá sa,
a lé gi for gal mi irá nyí tás sza bá lya i ról  szóló mi nisz te ri ren -
de let ben meg ha tá ro zott rá dió-táv be szé lõ ki fe je zé sek re vo -
nat ko zó kö ve tel mé nye ket tar tal ma zó kép zés si ke res el -
vég zé se és rá dió-táv be szé lõ ke ze lõi vizs ga tel je sí té se.

22866 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám



19.  §

(1) A rá dió-táv be szé lõ ke ze lõi vizs gát
a) a re pü lõ gép, he li kop ter, 4600 m3-nél na gyobb tér fo -

ga tú lég ha jó, hely bõl fel szál ló re pü lõ gép, ult ra light re pü -
lõ gép és au to gi ro ese té ben az el mé le ti is me re ti, jár tas sá gi
vizs ga vagy kész ség-el len õr zés so rán,

b) bal lon és vi tor lá zó-re pü lõ gép ese té ben az el mé le ti
is me re ti vizs ga so rán
kell vég re haj ta ni.

(2) A rá dió-táv be szé lõ ke ze lõi vizs gát ma gyar nyel ven
kell vég re haj ta ni. Ha a kép zés an gol nyel vû rá dió-táv be -
szé lõ ki fe je zé sek re vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket is tar tal -
maz, a vizs gát an gol nyel ven kell vég re haj ta ni, de a rá -
dió-táv be szé lõ ke ze lõi vizs ga so rán a ma gyar nyel vû rá -
dió-táv be szé lõ ki fe je zé sek is me re tét is el len õriz ni kell.

(3) A ma gyar nyel ven vég re haj tott si ke res rá dió-táv be -
szé lõ ke ze lõi vizs ga alap ján a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ma -
gyar nyel vû rá dió-táv be szé lõ ke ze lõi jo go sí tást ad ki,
amely ma gyar nyel ven olyan lég tér ben jo go sít rá dió-táv -
be szé lõ be ren de zés hasz ná la tá ra, ahol a ma gyar nyelv
hasz ná la ta en ge dé lye zett.

(4) Az an gol nyel ven vég re haj tott si ke res rá dió-táv be -
szé lõ ke ze lõi vizs ga alap ján a lé gi köz le ke dé si ha tó ság an -
gol nyel vû rá dió-táv be szé lõ ke ze lõi jo go sí tást ad ki, amely 
ma gyar és an gol nyel ven olyan lég tér ben jo go sít rá dió-táv -
be szé lõ be ren de zés hasz ná la tá ra, ahol a ma gyar vagy an -
gol nyelv hasz ná la ta en ge dé lye zett.

Nyelvismereti vizsga, nyelvi kiterjesztés

20.  §

(1) A re pü lõ gé pen, he li kop te ren, 4600 m3-nél na gyobb
tér fo ga tú lég ha jón, hely bõl fel szál ló re pü lõ gé pen lég jár -
mû-ve ze tõ nek, és ha jó zó na vi gá tor nak olyan lég tér ben
tör té nõ rá dió-táv be szé lõ be ren de zés hasz ná la tá hoz, ahol
a ma gyar nyelv hasz ná la ta nem en ge dé lye zett, a szak szol -
gá la ti te vé keny ség el lá tá sá hoz an gol nyelv bõl a 14. mel -
lék let ben meg ha tá ro zott nyelv is me re ti kö ve tel mé nyek -
nek meg fele lõen nyelv is me re ti vizs gát (a továb biak ban:
nyelv is me re ti vizs ga) kell ten ni.

(2) Az en ge dé lyes nyelv is me re ti szint jét a nyel vi ki ter -
jesz tés ha tá roz za meg.

(3) A nyel vi ki ter jesz tés ér vé nyes sé gi ide je a 14. mel -
lék let sze rin ti

a) 4-es szin ten tel je sí tett nyelv is me re ti vizs ga ese tén
36 hó nap,

b) 5-ös szin ten tel je sí tett nyelv is me re ti vizs ga ese tén
72 hó nap,

c) 6-os szin ten tel je sí tett nyelv is me re ti vizs ga ese tén
ha tá ro zat lan.

(4) A nyel vi ki ter jesz tést a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott idõ tar tam ra a lé gi köz le ke dé si ha tó ság meg hosszab bít -
ja, ha az en ge dé lyes an gol nyelv bõl nyelv is me re ti vizs gát
tett a nyel vi ki ter jesz tés ér vé nyes sé gi ide jé nek le jár tát
meg elõ zõ hat hó nap ban.

(5) Ha az en ge dé lyes a nyelv is me re ti vizs gát a nyel vi ki -
ter jesz tés ér vé nyes sé gi ide jé nek le jár tát köve tõen te szi le,
a lé gi köz le ke dé si ha tó ság a nyel vi ki ter jesz tést meg újít ja.

(6) A nem zet kö zi pol gá ri re pü lés rõl Chi ca gó ban, az
1944. évi de cem ber hó 7. nap ján alá írt Egyez mény
(a továb biak ban: Chi ca gói Egyez mény) Szer zõ dõ Ál la má -
nak lé gi köz le ke dé si ha tó sá ga ál tal ki adott

a) lé gi jár mû ve ze té sé re, ha jó zó na vi gá to ri és lé gi for -
gal mi irá nyí tó fel ada tok el lá tá sá ra jo go sí tó szak szol gá la ti
en ge dély be tett be jegy zés, vagy

b) kü lön iga zo lás
alap ján a Chi ca gói Egyez mény Füg ge lé ke i ben meg ha tá ro -
zott ICAO (In ter na ti o nal Ci vil Avi a ti on Or ga ni za ti on
[Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet]) nyel vi kö ve tel -
mé nyek nek meg fele lõen leg alább 4-es szin ten tel je sí tett
nyelv is me re ti vizs gát a lé gi köz le ke dé si ha tó ság a nyel vi
ki ter jesz tés alap já ul el fo gad ja.

21.  §

(1) A lé gi jár mû-ve ze tõk nyelv is me re ti vizs gáz ta tá sa
a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ál tal ki adott en ge déllyel vé gez -
he tõ.

(2) A nyelv is me re ti vizs gáz ta tá si en ge délyt ké re lem re
a lé gi köz le ke dé si ha tó ság adja ki.

(3) Nyelv is me re ti vizs gáz ta tá si en ge délyt az a gaz dál -
ko dó szer ve zet kap hat, aki ren del ke zik a 14. mel lék let ben
meg ha tá ro zott sze mé lyi, tár gyi fel té te lek kel és a nyelv is -
me re ti vizs gáz ta tás mód sze ré re vo nat ko zó vizs ga rend -
szer rel.

22.  §

(1) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság fi gye lem mel kí sé ri
a nyelv is me re ti vizs gáz ta tá si en ge dély ki adá sá hoz elõ írt
fel té te lek nek tör té nõ fo lya ma tos meg fe le lést.

(2) Ha a lé gi köz le ke dé si ha tó ság meg ál la pít ja, hogy
a nyelv is me re ti vizs gáz ta tást vég zõ szer ve zet nem tel je sí ti
a nyelv is me re ti vizs gáz ta tá si en ge dély ki adá sá hoz elõ írt
fel té te le ket, tel je sí té si ha tár idõ meg je lö lé sé vel fel szó lít ja
a szer ve ze tet a tel je sí tés re, és jo go sult az en ge dély fel füg -
gesz té sé re.

(3) Ha a (2) be kez dés ben meg adott ha tár idõ ig a nyelv is -
me re ti vizs gáz ta tást vég zõ szer ve zet az en ge dély ki adá sá -
hoz elõ írt fel té te le ket nem tel je sí ti, a lé gi köz le ke dé si ha tó -
ság jo go sult az en ge dély vissza vo ná sá ra.
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A HAJÓZÓ SZEMÉLYZET KÉPZÉSE

Képzési szervezet

23.  §

(1) A ha jó zó sze mély zet kép zé sét a lé gi köz le ke dé si ha -
tó ság ál tal ki adott kép zé si en ge déllyel ren del ke zõ Re pü lé -
si Kép zé si Szer ve zet (a továb biak ban: FTO) vé gez he ti.

(2) A he li kop ter, bal lon, 4600 m3-nél na gyobb tér fo ga tú
lég ha jó, vi tor lá zó-re pü lõ gép, hely bõl fel szál ló re pü lõ gép,
ult ra light re pü lõ gép, au to gi ro pi ló ta szak szol gá la ti en ge -
dély hez, a re pü lõ gép ma gán pi ló ta szak szol gá la ti en ge -
dély hez, a re pü lõ gép pi ló ta szak szol gá la ti en ge dély hez
 adható nem ze ti jo go sí tá sok hoz, az éj sza kai jo go sí tás hoz,
egy mo to ros egy pi ló tás du gattyú mo to ros osz tály jo go sí tás -
hoz, a TMG osz tály jo go sí tás hoz szük sé ges kép zést – az
FTO-on kí vül – a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ál tal ki adott
kép zé si en ge déllyel ren del ke zõ Alap kép zé si Szer ve zet
(a továb biak ban: RF) vé gez het.

(3) Tí pus jo go sí tás meg szer zé sé hez, ha jó zó sze mély ze ti
együtt mû kö dé si bi zo nyít vány meg szer zé sé hez, ha jó zó
mér nök és ha jó zó na vi gá tor szak szol gá la ti en ge dély hez
szük sé ges kép zést – az FTO-on kí vül – a lé gi köz le ke dé si
ha tó ság ál tal ki adott kép zé si en ge déllyel ren del ke zõ Tí -
pus jo go sí tás Kép zé si Szer ve zet (a továb biak ban: TRTO)
vé gez het.

24.  §

(1) A kép zé si en ge délyt ké re lem re a lé gi köz le ke dé si ha -
tó ság adja ki.

(2) Kép zé si en ge délyt az a gaz dál ko dó szer ve zet kap -
hat, amely tel je sí ti a kép zés re és a kép zé si szer ve zet re vo -
nat ko zó, e ren de let ben elõ írt fel té te le ket.

(3) A kép zé si szer ve zet tel szem ben tá masz tott kö ve tel -
mé nye ket a 15. mel lék let tar tal maz za.

(4) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a kép zé si en ge dé lyek rõl
nyil vá nos nyil ván tar tást ve zet, ame lyet a lé gi köz le ke dé si
ha tó ság a hon lap ján köz zé tesz.

25.  §

(1) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság fi gye lem mel kí sé ri a kép -
zé si en ge dély ki adá sá hoz elõ írt fel té te lek nek tör té nõ
 folyamatos meg fe le lést.

(2) Ha a lé gi köz le ke dé si ha tó ság meg ál la pít ja, hogy
a kép zé si szer ve zet nem tel je sí ti a kép zé si en ge dély ki adá -
sá hoz elõ írt fel té te le ket, tel je sí té si ha tár idõ meg je lö lé sé vel 
fel szó lít ja a kép zé si szer ve ze tet a tel je sí tés re.

(3) Ha a (2) be kez dés ben meg adott ha tár idõ ig a kép zé si
szer ve zet a kép zé si en ge dély ki adá sá hoz elõ írt fel té te le ket

nem tel je sí ti, a lé gi köz le ke dé si ha tó ság jo go sult az en ge -
dély vissza vo ná sá ra.

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

A katonai szolgálat során szerzett tapasztalat jóváírása

26.  §

(1) Az ál la mi célú lé gi köz le ke dés szak sze mély ze té nek
szak szol gá la ti en ge dé lye i rõl  szóló jog sza bály alap ján ki -
adott lé gi jár mû-ve ze tõ és lé gi jár mû sze mély zet szak szol -
gá la ti en ge déllyel ren del ke zõ sze mély nek a ka to nai szol -
gá lat alatt szer zett el mé le ti is me re te it, gya kor la tát és re pü -
lé si ide jét a lé gi köz le ke dé si ha tó ság a 16. mel lék let ben
meg ha tá ro zot tak sze rint jó vá ír ja az e ren de let ben meg ha -
tá ro zott szak szol gá la ti en ge dély és jo go sí tás ki adá sá hoz.

(2) Az (1) be kez dés alap ján jó vá írás sal ki adott szak -
szol gá la ti en ge dély, jo go sí tás csak a Ma gyar Köz tár sa ság
Ál la mi Lé gi jár mû Lajst ro má ban (a továb biak ban: ma gyar
lajst rom ban) be jegy zett lé gi jár mû vön jo go sít szak szol gá -
la ti te vé keny ség el lá tá sá ra. A kor lá to zást a lé gi köz le ke dé -
si ha tó ság a szak szol gá la ti en ge dély be, jo go sí tás ba be -
jegy zi.

(3) A (2) be kez dés sze rint be jegy zett kor lá to zást a lé gi -
köz le ke dé si ha tó ság ké re lem re tör li, ha az en ge dé lyes tel -
je sí tet te a 16. mel lék let ben meg ha tá ro zott a szak szol gá la ti
en ge dély, jo go sí tás ki adá sá hoz szük sé ges fel té te le ket.

A JAA tagállam által kiadott repülõgép pilóta
szakszolgálati engedély

27.  §

(1) A JAA tag ál lam lé gi köz le ke dé si ha tó sá ga ál tal ki -
adott re pü lõ gép pi ló ta szak szol gá la ti en ge dély, az ab ban
be jegy zett jo go sí tás és nyelv is me re ti ki ter jesz tés az ér vé -
nyes sé gi idõn be lül a Ma gyar Köz tár sa ság ban min den
 további el já rás nél kül ér vé nyes.

(2) A JAA tag ál lam lé gi köz le ke dé si ha tó sá ga ál tal
 kiadott re pü lõ gép pi ló ta szak szol gá la ti en ge déllyel ren del -
ke zõ sze mély, ha a Ma gyar Köz tár sa ság ban mun ka vi -
szonnyal vagy szo ká sos tar tóz ko dá si hellyel ren del ke zik,
jo go sult szak szol gá la ti en ge dé lyét ma gyar szak szol gá la ti
en ge dély re cse rél ni.

(3) A JAA tag ál la má nak lé gi köz le ke dé si ha tó sá ga ál tal
re pü lõ gép pi ló ta szak szol gá la ti en ge dély meg szer zé sé hez
szük sé ges kép zés re ki adott kép zé si en ge dély, a Ma gyar
Köz tár sa ság ban min den to váb bi el já rás nél kül ér vé nyes az 
en ge dély ben fog lalt fel té te lek nek meg fele lõen.

(4) Az en ge dé lyes egy ide jû leg csak egy JAA tag ál lam
ál tal ki adott szak szol gá la ti en ge déllyel ren del kez het.
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A nem JAA tagállam által kiadott repülõgép pilóta
szakszolgálati engedély érvényesítése

28.  §

(1) A nem JAA tag ál lam, de a Chi ca gói Egyez mény
Szer zõ dõ Ál la má nak lé gi köz le ke dé si ha tó sá ga ál tal ki -
adott pi ló ta szak szol gá la ti en ge dély az ér vé nyes sé gi ide jén 
be lül min den to váb bi el já rás nél kül ér vé nyes ma gán cé lú
re pü lés re, lát va re pü lé si sza bá lyok kö zött (VFR) egy pi ló -
tás lé gi jár mû vön a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén és lég te -
ré ben.

(2) Az (1) be kez dés ben nem sze rep lõ eset ben, a nem
JAA tag ál lam, de a Chi ca gói Egyez mény Szer zõ dõ Ál la -
má nak lé gi köz le ke dé si ha tó sá ga ál tal ki adott re pü lõ gép
 pilóta szak szol gá la ti en ge délyt – a hi va tá sos pi ló ta szak -
szol gá la ti en ge dély ki vé te lé vel – a lé gi köz le ke dé si ha tó -
ság ké re lem re ér vé nye sí ti a ma gyar lajst rom ban lévõ lé gi -
jár mû hasz ná la tá ra, ha a ké rel me zõ meg fe lel a 16. mel lék -
let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mény nek.

(3) A nem JAA tag ál lam, de a Chi ca gói Egyez mény
Szer zõ dõ Ál la má nak lé gi köz le ke dé si ha tó sá ga ál tal ki -
adott hi va tá sos pi ló ta szak szol gá la ti en ge dély (a továb -
biak ban: alap en ge dély) leg fel jebb egy al ka lom mal egy
éves idõ tar tam ra ér vé nye sít he tõ, ha a ké rel me zõ a 3. mel -
lék let hi va tá sos pi ló ta szak szol gá la ti en ge dé lyek re vo nat -
ko zó ré szé ben meg ha tá ro zott lé gi jog, em be ri tel je sí tõ ké -
pes ség és kor lá tai, va la mint üze mel te té si el já rá sok tan -
tárgy ból si ke res el mé le ti is me re ti vizs gát tett. Az ér vé -
nyes ség idõ tar ta ma nem ha lad hat ja meg az alap en ge dély
ér vé nyes sé gi ide jét, és az en ge dély to váb bi ér vé nye sí té se
nem meg en ge dett.

(4) A (2)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ér vé nye sí tés -
rõl a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ha jó zó sze mély ze ti iga zo lást
(crew mem ber cer ti fi ca te – CMC) ál lít ki.

(5) A (2)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek nem 
al kal ma zan dó ak ab ban az eset ben, ha egy JAA tag ál lam -
ban lajst ro mo zott lé gi jár mû vet nem JAA tag ál lam be li
üzem ben tar tó nak ad nak bér be, úgy, hogy a bér let ide jé re
a nem JAA tag ál lam be li üzem ben tar tó lé gi köz le ke dé si
ha tó sá ga át vál lal ta a mû sza ki, és üze mel te té si fel ügye let tel 
járó fe le lõs sé get a 3922/91/EGK ta ná csi ren de let nek a ke -
res ke del mi célú re pü lõ gé pes köz le ke dé si szol gál ta tá sok ra
al kal ma zan dó kö zös mû sza ki kö ve tel mé nyek és köz igaz -
ga tá si el já rá sok te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról  szóló,
2008. au gusz tus 20-i 859/2008/EK eu ró pai bi zott sá gi ren -
de let 1.165 pont já ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek
meg fele lõen.

(6) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott bér let ese tén
a nem JAA tag ál lam be li üzem ben tar tó ha jó zó sze mély zet
szak szol gá la ti en ge dé lyét a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ér vé -
nyes nek mi nõ sít he ti oly mó don, hogy a ha jó zó sze mély zet
szak szol gá la ti en ge dé lyé nek ér vé nye sí té se ál tal biz to sí tott 
elõ jo go kat kor lá toz za a bér le ti idõ szak ra, a meg ne ve zett

lé gi jár mû re és üze mel te té si fel té te lek re. Az üze mel te té si
fel té te lek nem tar tal maz hat ják – sem a lé gi jár mû tel jes
bér le te, vagy más ke res ke del mi meg ál la po dás út ján –
a JAA üzem ben tar tó köz ve tett vagy köz vet len je len lé tét.

(7) Ha a pi ló ta nem JAA tag ál lam ban ki ál lí tott szak szol -
gá la ti en ge déllyel ren del ke zik és JAA tag ál lam ban to váb -
bi jo go sí tás meg szer zé sé re vo nat ko zó kép zés ben vesz
részt és si ke res vizs gát tesz, a jo go sí tás meg szer zé sé hez
a kép zés és a vizs ga tel je sí té sé rõl ki ál lí tott iga zo lás szük -
sé ges.

A nem JAA tagállam által kiadott pilóta szakszolgálati
engedély honosítása

29.  §

(1) Nem zet kö zi szer zõ dés alap ján ho no sít ha tó ma gyar
szak szol gá la ti en ge déllyé a nem JAA tag ál lam, de a Chi ca -
gói Egyez mény Szer zõ dõ Ál la má nak lé gi köz le ke dé si
 hatósága ál tal ki adott hi va tá sos pi ló ta szak szol gá la ti en ge -
dély, mû szer jo go sí tás, ha a ké rel me zõ meg fe lel a 16. mel -
lék let ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek.

(2) A nem JAA tag ál lam, de a Chi ca gói Egyez mény
Szer zõ dõ Ál la má nak lé gi köz le ke dé si ha tó sá ga alap ján ki -
adott re pü lõ gép ma gán pi ló ta szak szol gá la ti en ge délyt
(Pri va te Pi lot Li cen ce [PPL(A)]) a lé gi köz le ke dé si ha tó -
ság ma gyar szak szol gá la ti en ge déllyé ho no sít ja egy pi ló tás 
re pü lõ gép re osz tály/tí pus jo go sí tá sok kal, ha a ké rel me zõ
meg fe lel a 16. mel lék let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé -
nyek nek.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

30.  §

(1) Ez a ren de let 2009. au gusz tus 24-én lép ha tály ba.

(2) E ren de let 30.  §-ának (4) és (5) be kez dé se, va la mint
18–23. mel lék le te a ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon
ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let 32.  §-a és a 33.  §-ának (1) be kez dé se és
17. mel lék le te a ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 12. hó nap
utol só nap ján ha tá lyát vesz ti.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a lé gi köz le ke dé si szak sze mély zet szak szol gá la ti en -
ge dé lye i rõl  szóló 5/2001. (II. 6.) Kö ViM ren de let (a továb -
biak ban: Kö ViM ren de let) 4.  §-ának (2) be kez dé se, 8.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) és c) pont ja, 9.  §-ának (3) be kez dé se,
14.  §-ának (2), (4), (5), (6) és (8) be kez dé se, 7–11. mel lék -
le te.

2009/90. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 22869



(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Kö ViM
ren de let

a) 1.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ren de let ha tá lya az UL A1 pi ló ta, az ej tõ er nyõs
ok ta tó, a lé gi utas-kí sé rõ és a re pü lés üze mi tiszt szak szol -
gá la ti en ge dé lyé re és az ah hoz szük sé ges ké pe sí té sek, va -
la mint jo go sí tá sok meg szer zé sé re és meg hosszab bí tá sá ra
ter jed ki.

(2) Az UL A1 pi ló ta, az ej tõ er nyõs ok ta tó, a légiutas-
 kísérõ és a re pü lés üze mi tiszt szak szol gá la ti te vé keny sé -
get, mun ka kört és az ilyen mun ka kör be tar to zó fel ada tot
(a továb biak ban együtt: szak szol gá lat) az lát hat el, akit
arra a lé gi jár mû üzem ben tar tó ja vagy tu laj do no sa, il let ve
a re pü lõ tér üzem ben tar tó ja fel jo go sí tott. Szak szol gá lat el -
lá tá sá ra olyan sze mély je löl he tõ ki, aki nek szak szol gá la ti
en ge dé lye van.”

b) 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2.  § A szak szol gá la ti en ge dé lyek faj tá it és a ki adá suk -

hoz szük sé ges fel té te le ket e ren de let mel lék le tei a kö vet -
ke zõk sze rint ha tá roz zák meg:

a) 1. mel lék let: A szak szol gá la ti en ge dé lyek meg ne ve -
zé se és szak mai al kal mas sá ga

b) 2. mel lék let: UL A1 pi ló ta szak szol gá la ti en ge dé lye
c) 3. mel lék let: Ej tõ er nyõs ok ta tó szak szol gá la ti en ge -

dély, ej tõ er nyõ be ug rói jo go sí tás
d) 4. mel lék let: Lé gi utas-kí sé rõ szak szol gá la ti enge délye
e) 5. mel lék let: Re pü lés üze mi tiszt szak szol gá la ti

 engedélye
f) 6. mel lék let: Szak szol gá la ti en ge dé lyek tar tal ma és

for má ja”
c) 7.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a követ -

kezõ ren del ke zés lép:
„d) aki a szak szol gá lat el lá tá sá ra hát rá nyo san ható szer

ha tá sa alatt áll, vagy aki a pol gá ri lé gi köz le ke dé si szak -
szol gá la ti en ge dé lyek egész ség ügyi fel té te le i rõl és ki adá -
suk rend jé rõl  szóló mi nisz te ri ren de let ben meg ha tá ro zot -
tak sze rint egész sé gi leg al kal mat lan ál la pot ban lát el szak -
szol gá la ti te vé keny sé get.”

d) 1. mel lék le te he lyé be e ren de let 18. mel lék le te lép.
e) 2. mel lék le te he lyé be e ren de let 19. mel lék le te lép.
f) 3. mel lék le te he lyé be e ren de let 20. mel lék le te lép.
g) 4. mel lék le te he lyé be e ren de let 21. mel lék le te lép.
h) 5. mel lék le te he lyé be e ren de let 22. mel lék le te lép.
i) 6. mel lék le te he lyé be e ren de let 23. mel lék le te lép.
j) 4.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban a „ha jó zó”

szö veg rész he lyé be az „UL A1 pi ló ta és lé gi utas-kí sé rõ”
szö veg, 5.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban az „a ha jó zó” 
szö veg rész he lyé be az „az UL A1 pi ló ta és ej tõ er nyõs”
szö veg, 6.  §-a (1) be kez dé se „a 9. szá mú mel lék let ben”
szö veg rész he lyé be „a 6. mel lék let ben” szö veg lép.

Átmeneti rendelkezések

31.  §

(1) A ren de let ha tály ba lé pé se kor mo to ros pi ló ta, he li -
kop ter pi ló ta vagy ha jó zó na vi gá tor szak szol gá la ti en ge -

déllyel ren del ke zõ sze mély vagy a 32.  § (2) be kez dé se
alap ján szak szol gá la ti en ge délyt szer zett sze mély szak -
szol gá la ti te vé keny sé get nyel vi ki ter jesz tés nél kül 2011.
már ci us 5-ig lát hat el, és e ha tár idõ ig új jo go sí tás meg szer -
zé se ese tén a 8.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban vagy jo go -
sí tás ér vé nyes sé gé nek meg hosszab bí tá sa ese tén a 9.  §
(5) be kez dé sé ben a nyel vi ki ter jesz tés re vo nat ko zó ren del -
ke zé se ket nem kell al kal maz ni.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély a ren de -
let ha tály ba lé pé sét köve tõen jo go sult a nyelv is me re ti vizs -
ga le té te lé re és a nyel vi ki ter jesz tés meg szer zé sé re az
e ren de let ben meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sí té se ese tén.

32.  §

(1) A ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en ki adott kép -
zé si en ge dé lyek, ame lyek mo to ros pi ló ta, ult ra light A2 pi -
ló ta, MOVIT szak szol gá la ti en ge dély, jo go sí tás meg szer -
zé sé re vo nat koz nak, az ér vé nyes sé gük le jár tá ig, de leg fel -
jebb a ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 12. hó nap utol só
nap já ig ér vé nye sek, az zal, hogy ezen kép zé si en ge dé lyek
alap ján a ren de let ben meg ha tá ro zott kép zé sek – a 17. mel -
lék let ben meg ha tá ro zott szak szol gá la ti en ge dély, jo go sí -
tás meg szer zé sé re irá nyu ló kép zé sek ki vé te lé vel – nem
foly tat ha tó ak.

(2) Mo to ros pi ló ta, ult ra light A2 pi ló ta, MOVIT szak -
szol gá la ti en ge dély vagy jo go sí tás meg szer zé sé re irá nyu -
ló, a ren de let ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lévõ kép zé -
sek alap ján a lé gi köz le ke dé si ha tó ság a 17. mel lék let ben
meg ha tá ro zott szak szol gá la ti en ge délyt és jo go sí tást ad ki. 
Ezen szak szol gá la ti en ge dély vagy jo go sí tás a ren de let ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ 12. hó nap utol só nap já ig ad ha tó ki.

33.  §

(1) A ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en ki adott kép -
zé si en ge dé lyek, ame lyek he li kop ter, vi tor lá zó re pü lõ, bal -
lon vagy ha jó zó na vi gá tor, ha jó zó mér nök/sze re lõ szak -
szol gá la ti en ge dély, jo go sí tás meg szer zé sé re vo nat koz -
nak, az ér vé nyes sé gük le jár tá ig, de leg fel jebb a ren de let
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 12. hó nap utol só nap já ig ér vé nye -
sek.

(2) He li kop ter, vi tor lá zó re pü lõ, bal lon vagy ha jó zó na -
vi gá tor, ha jó zó mér nök/sze re lõ szak szol gá la ti en ge dély
vagy jo go sí tás meg szer zé sé re, ér vé nyes ség meg hosszab -
bí tá sá ra irá nyu ló, a ren de let ha tály ba lé pé se kor már meg -
kez dett kép zé sek el fo gad ha tó ak e ren de let alap ján ki adott
szak szol gá la ti en ge dé lyek hez vagy jo go sí tá sok hoz.

34.  §

(1) A ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en vagy a 32.  §
(2) be kez dé se alap ján ki adott mo to ros, ult ra light A2,
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MOVIT pi ló ta szak szol gá la ti en ge dé lye ket a lé gi köz le ke -
dé si ha tó ság az ér vé nyes sé gük le jár tát köve tõen – a szak -
szol gá la ti en ge dély tí pu sá hoz szük sé ges ér vé nyes or vo si
mi nõ sí tés be mu ta tá sa mel lett,– ké re lem re meg hosszab bít -
ja vagy meg újít ja, amennyi ben a ké rel me zõ meg fe lel a
17. mel lék let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek. A
meg hosszab bí tott vagy meg újí tott szak szol gá la ti en ge dé -
lyek ér vé nyes sé gük le jár tá ig, de leg fel jebb 2011. de cem -
ber 31-ig ér vé nye sek.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en ki adott ha jó -
zó mér nök/sze re lõ, ha jó zó na vi gá tor, he li kop ter, MOVIT,
vi tor lá zó re pü lõ, bal lon, ult ra light A2, mo to ros pi ló ta,
vagy a 32.  § (2) be kez dé se alap ján ki adott szak szol gá la ti
en ge dé lyek és jo go sí tá sok alap ján a lé gi köz le ke dé si ha tó -
ság ké re lem re – ha tó sá gi el já rá si díj fi ze té si kö te le zett ség

nél kül – a 16. mel lék let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek
tel je sí té sé vel e ren de let ben meg ha tá ro zott szak szol gá la ti
en ge délyt ad ki.

35.  §

E ren de let ha tály ba lé pé se elõtt al kal ma zott, de e ren de -
let nek nem meg fe le lõ re pü lé si nap lót a ha jó zó sze mély zet
e ren de let ha tá lya alá tar to zó tag já nak e ren de let ha tály ba -
lé pé sét kö ve tõ nap pal össze sít ve le kell zár nia, és az össze -
sí tett ada tok fel tün te té sé vel e ren de let ben meg ha tá ro zott
re pü lé si nap lót kell ve zet nie.

Hó nig Pé ter s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
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1. melléklet a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelethez
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A hajózó személyzeti tag szakszolgálati engedély és repülési napló formai és tartalmi elemei 
 
 
1. Hajózó személyzeti tag szakszolgálati engedélyének tartalmi és formai követelményei 
 
1.1. Tartalmi követelmény: 
 
A légiközlekedési hatóság által e rendelettel összhangban kiadott szakszolgálati engedélyek a 
következ  részleteket tartalmazzák: 

 
a) Tartalom. Az adatpont (pl: I, II, III stb.) mindig ugyanolyan nyomtatott formátumban legyen 
feltüntetve, mint az adat f címe (pl: Kiállító állam, Engedélyszám stb.). A szabványos szakszolgálati 
engedély formátumot e melléklet 1.2. pontja tartalmazza. Az I-XI pontok az állandó adatok, a XII-XIV 
pontok a változó adatok, melyek megjeleníthet ek a f  formátum elkülöníthet  függelékeként, vagy 
önállóan is. Bármely önálló vagy elkülöníthet  függeléken egyértelm en fel kell tüntetni, hogy az a 
szakszolgálati engedély része.  

1. Állandó adatpontok 
(I) Kiállító állam (State of issue) 
(II) Az engedély típusa, els  kiadás dátuma és az ország kódja (Title of Licence, date of initial 

issue, and country code) 
(III) ”H” bet vel kezd d  engedélyszám (Licence number), melyet egy számkód és/vagy arab 

számokból illetve latin bet kb l álló kód követ. 
(IV) Engedélyes neve (Last and first name of licence holder) 
(V) Cím (utca, város, megye, irányítószám) (Address (Street, town, area, zip code)) 
(VI) Állampolgárság (Nationality) 
(VII) Engedélyes sajátkez  aláírása (Signature of holder) 
(VIII) Kiállító hatóság (Issuing Authority) 
(IX) Érvényesség (Validity) 
(X) Kiállító aláírása és dátum (Signature of issuing officer and date) 
(XI) Kiállító hatóság bélyegz je (Seal or stamp of issuing Authority) 
 

2. Változó elemek 
(XII) Jogosítások (Ratings)- osztály, típus, oktató, stb. a lejárati dátummal együtt. 

Rádiótávbeszél - kezel i engedélyt fel lehet tüntetni a szakszolgálati engedélyben.  
(XIII) Megjegyzések (Remarks)– korlátozásokkal kapcsolatos különleges bejegyzések, illetve 

el jogokkal, különösen a nyelvi kiterjesztéssel kapcsolatos bejegyzések. 
(XIV) A légiközlekedési hatóság által megkövetelt bármely további részlet. 

 
(b) Anyag. A használatos papír alkalmas legyen arra, hogy megel zzön, illetve kimutasson bármiféle 
változtatást vagy törlést. A formanyomtatványra kerül  bármilyen bejegyzésr l vagy áthúzásról legyen 
egyértelm , hogy a légiközlekedési hatóság felhatalmazásával történt.  

 
(c) Szín. E rendeletnek megfelel en kiállított szakszolgálati engedélyeket fehér szín  anyagon kell 
kiadni. 

 
(d) Nyelv. A szakszolgálati engedélyeket magyar és angol nyelven kell kiadni. 
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1.2. Formai követelmények 
 
1.2.1. Repül gép pilóta szakszolgálati 
engedély 
 
 

Magyar Köztársaság 
légiközlekedési hatóság 

Republic of Hungary 
Civil Aviation Authority 

 
 
 

(LOGO) 
 
 
 
 

JOINT AVIATION AUTHORITIES 
 

REPÜL GÉP PILÓTA 
SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY 

FLIGHT CREW LICENCE (AEROPLANE) 
 
 
 
 
 

ICAO és JAR FCL szabvány alapján kiadva 
Issued in accordance with ICAO and JAR-FCL standards 

 
 

I Kiállító állam 
State of issue 

III Engedélyszám 
Licence number 
 

IV Engedélyes neve 
Last and first name of licence holder 
 

XIV Születési id  és hely 
Date and place of birth 
 
  
 

V Cím (utca, város, megye, irányítószám) 
Address (Street, town, area, zip code) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az oldal mérete nem kisebb egy A4-es lap 
nyolcadánál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szakszolgálati engedély száma mindig a kiadó 
állam ENSZ kódjával kezd dik 
 
 
 
 
 
Használandó dátum formátum: 
nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995) 
 
 
 
Lásd: Szokásos tartózkodási hely 
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VI Állampolgárság 

Nationality

VII Engedélyes sajátkez  aláírása 
Signature of holder

VIII Kiállító hatóság 
Issuing Authority 

X Kiállító aláírása és dátum 
Signature of issuing officer and date 
 
 
  

XI Kiállító hatóság bélyegz je 
Seal or stamp of issuing Authority

 
II Az engedély típusa, els  kiadás dátuma és az 

ország kódja 
Title of Licence, date of initial issue   and 
country code 
                                                                   

IX Érvényesség:.  
A szakszolgálati engedély által biztosított el jogokat 
csak abban az esetben lehet gyakorolni, ha az 
engedélyes rendelkezik az adott szakszolgálati 
engedély által megkívánt érvényes orvosi min sítéssel. 
Ezen szakszolgálati engedély  ... id pont el tt kell 
kicserélni 
Validity: .
The privileges of the licence 
shall be exercised only if the holder has a valid 
medical certificate for the required privilege. 
This licence is to be re-issued not later 
than ... 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A használt rövidítések a rendeletben 
használatos formában jelennek meg (pl. 
PPL(A), ATPL(A) stb. ) 
Szabvány dátum formátum használandó 
nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995) 
 
 
 
 
 
 
 
A kicserélés legkés bb a II. adatpontban 
található els  kiadás dátumát követ  5. évben 
történik meg. 
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XII Rádió-távbeszél  el jogok:.

Radiotelephony privileges:  

 
 

XIII Megjegyzések:  
Remarks:  

 
III Engedélyszám 

Licence number

 
Az engedélyben használt rövidítések 
Abbreviations used in this licence
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pl: SPL esetében a képz  szervezet neve, 
címe stb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pl. ATPL (Légitársasági pilóta szakszolgálati 
engedély, CPL (Kereskedelmi pilóta 
szakszolgálati engedély, IR (m szerjogosítás), 
stb. 
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Feltételek: 
Conditions:
 
A repül gép pilótának mindig magánál kell tartania az 
érvényes szakszolgálati engedélyt és orvosi min sítést, 
ha a szakszolgálati engedéllyel járó jogokat gyakorolja. 
A valid licence including a valid medical certificate has 
always to be carried by the pilot exercising the 
privileges of the licence. 
 
Jelen szakszolgálati engedély mellett egy fényképes 
személyazonosító igazolványt is magánál kell tartania a 
személyazonosságának igazolása végett. 
A document containing a photo shall be carried for 
purposes of identification of the holder of the licence. 
 
 
 
 
 

 
XII Jogosítások 

Ratings
Osztály/típus/M szer/
Nemzeti 
Class/Type/IR/National 

Megjegyzések/Korlá-
tozások 
Remarks/Restrictions 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

III Engedélyszám 
Licence number  

 

 
Osztály/típus/M szer/
Nemzeti 
Class/Type/IR/National 

Megjegyzések/Korlátozások 
Remarks/Restrictions 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Nincs további 
bejegyzés 
No further entries 

Nincs további bejegyzés 
No further entries

 
XII Jogosítások 

Ratings
Oktatói 
Instructor 

Megjegyzések/Korlátozások 
Remarks/Restrictions

Nincs bejegyzés 
No entries

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

III Engedélyszám 
Licence number

 
A szakszolgálati engedélybe bejegyzéseket csak a 
légiközlekedési hatóság tehet.  
 
 
A légiközlekedési hatóság döntése szerint a nem 
meghosszabbított jogosításokat kitörlik a szakszolgálati 
engedélyb l legkés bb 5 évvel a legutolsó 
meghosszabbítás után 
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III 

X
II 

Jogosítás 
Rating 

A vizsga 
dátuma 
Date of 
test/check

Érvényes- 
ségi 
határid  
Valid until 

Vizsgáztatói 
felhatalmazás 
száma 
Examiners
authorisation 
number

Vizsgáztató 
aláírása 
Examiners
signature

     

     

     

     

     

     

     

     

     

E
ngedélyszám

 
Licence num

ber 
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1.2.2. Helikopter pilóta szakszolgálati 
engedély 
 
 

Magyar Köztársaság 
légiközlekedési hatóság 

Republic of Hungary 
Civil Aviation Authority 

 
 
 

(LOGO) 
 
 
 
 

 
 

HELIKOPTER PILÓTA 
SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY 

FLIGHT CREW LICENCE (HELICOPTER) 
 
 
 
 
 

ICAO szabvány alapján kiadva 
Issued in accordance with ICAO standards 

 
 

I Kiállító állam 
State of issue 

III Engedélyszám 
Licence number 
 

IV Engedélyes neve 
Last and first name of licence holder 
 

XIV Születési id  és hely 
Date and place of birth 
 
  
 

V Cím (utca, város, megye, irányítószám) 
Address (Street, town, area, zip code) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az oldal mérete nem kisebb egy A4-es lap 
nyolcadánál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szakszolgálati engedély száma mindig a kiadó 
állam ENSZ kódjával kezd dik 
 
 
 
 
 
Használandó dátum formátum: 
nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995) 
 
 
 
Lásd: Szokásos tartózkodási hely 
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VI Állampolgárság 

Nationality

VII Engedélyes sajátkez  aláírása 
Signature of holder

VIII Kiállító hatóság 
Issuing Authority 

X Kiállító aláírása és dátum 
Signature of issuing officer and date 
 
 
  

XI Kiállító hatóság bélyegz je 
Seal or stamp of issuing Authority

 
II Az engedély típusa, els  kiadás dátuma és az 

ország kódja 
Title of Licence  date of initial issue   and 
country code 
                                                                   

IX Érvényesség:.  
A szakszolgálati engedély által biztosított el jogokat 
csak abban az esetben lehet gyakorolni, ha az 
engedélyes  rendelkezik az adott szakszolgálati 
engedély által megkívánt érvényes orvosi min sítéssel. 
Ezen szakszolgálati engedély  ... id pont el tt kell 
kicserélni 
Validity: .
The privileges of the licence 
shall be exercised only if the holder has a valid 
medical certificate for the required privilege. 
This licence is to be re-issued not later 
than ... 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A használt rövidítések a rendeletben 
használatos formában jelennek meg (pl. 
PPL(H), ATPL(H) stb. ) 
Szabvány dátum formátum használandó 
nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995) 
 
A kicserélés legkés bb a II. adatpontban 
található els  kiadás dátumát követ  5. évben 
történik meg. 
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XII Rádió-távbeszél  el jogok:.

Radiotelephony privileges:  

 
 

XIII Megjegyzések:  
Remarks:  

 
III Engedélyszám 

Licence number

 
Az engedélyben használt rövidítések 
Abbreviations used in this licence
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pl: SPL esetében a képz  szervezet neve, 
címe stb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pl. ATPL (Légitársasági pilóta szakszolgálati 
engedély, CPL (Kereskedelmi pilóta 
szakszolgálati engedély, IR (m szerjogosítás), 
stb. 
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Feltételek: 
Conditions:
 
A helikopter pilótának mindig magánál kell tartania az 
érvényes szakszolgálati engedélyt és orvosi min sítést, 
ha a szakszolgálati engedéllyel járó jogokat gyakorolja. 
A valid licence including a valid medical certificate has 
always to be carried by the pilot exercising the 
privileges of the licence. 
Jelen szakszolgálati engedély mellett egy fényképes 
személyazonosító igazolványt is magánál kell tartania a 
személyazonosságának igazolása végett. 
A document containing a photo shall be carried for 
purposes of identification of the holder of the licence. 
 
 
 
 
 

 
XII Jogosítások 

Ratings
Osztály/típus/M szer/
Nemzeti 
Class/Type/IR/National 

Megjegyzések/Korlá-
tozások 
Remarks/Restrictions 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

III Engedélyszám 
Licence number  

 

 
Osztály/típus/M szer/
Nemzeti 
Class/Type/IR/National 

Megjegyzések/Korlátozások 
Remarks/Restrictions 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Nincs további 
bejegyzés 
No further entries 

Nincs további bejegyzés 
No further entries

 
XII Jogosítások 

Ratings
Oktatói 
Instructor 

Megjegyzések/Korlátozások 
Remarks/Restrictions

Nincs bejegyzés 
No entries

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

III Engedélyszám 
Licence number

 
A szakszolgálati engedélybe meghosszabbító 
bejegyzéseket csak a légiközlekedési hatóság tehet.  
 
 
A légiközlekedési hatóság döntése szerint a nem 
meghosszabbított jogosításokat kitörlik a szakszolgálati 
engedélyb l legkés bb 5 évvel a legutolsó 
meghosszabbítás után 
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III 

X
II 

Jogosítás 
Rating 

A vizsga 
dátuma 
Date of 
test/check

Érvényes- 
ségi 
határid  
Valid until 

Vizsgáztatói 
felhatalmazás 
száma 
Examiners
authorisation 
number

Vizsgáztató 
aláírása 
Examiners
signature

     

     

     

     

     

     

     

     

     

E
ngedélyszám

 
Licence num

ber 
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1.2.3. Léghajó pilóta szakszolgálati 
engedély 
 
 

Magyar Köztársaság 
légiközlekedési hatóság 

Republic of Hungary 
Civil Aviation Authority 

 
 
 

(LOGO) 
 
 
 
 

 
 

LÉGHAJÓ PILÓTA 
SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY 

FLIGHT CREW LICENCE (AIRSHIP) 
 
 
 
 
 

ICAO szabvány alapján kiadva 
Issued in accordance with ICAO standards 

 
 

I Kiállító állam 
State of issue 

III Engedélyszám 
Licence number 
 

IV Engedélyes neve 
Last and first name of licence holder 
 

XIV Születési id  és hely 
Date and place of birth 
 
  
 

V Cím (utca, város, megye, irányítószám) 
Address (Street, town, area, zip code) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az oldal mérete nem kisebb egy A4-es lap 
nyolcadánál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szakszolgálati engedély száma mindig a kiadó 
állam ENSZ kódjával kezd dik 
 
 
 
 
 
Használandó dátum formátum: 
nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995) 
 
 
 
Lásd: Szokásos tartózkodási hely 
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VI Állampolgárság 

Nationality

VII Engedélyes sajátkez  aláírása 
Signature of holder

VIII Kiállító hatóság 
Issuing Authority 

X Kiállító aláírása és dátum 
Signature of issuing officer and date 
 
 
  

XI Kiállító hatóság bélyegz je 
Seal or stamp of issuing Authority

 
II Az engedély típusa, els  kiadás dátuma és az 

ország kódja 
Title of Licence,       date of initial issue   and 
country code 
                                                                   

IX Érvényesség:.  
A szakszolgálati engedély által biztosított el jogokat 
csak abban az esetben lehet gyakorolni, ha az 
engedélyes rendelkezik az adott szakszolgálati 
engedély által megkívánt érvényes orvosi min sítéssel. 
Ezen szakszolgálati engedély  ... id pont el tt kell 
kicserélni 
Validity: .
The privileges of the licence 
shall be exercised only if the holder has a valid 
medical certificate for the required privilege. 
This licence is to be re-issued not later 
than ... 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A használt rövidítések a rendeletben 
használatos formában jelennek meg (pl. 
PPL(AS), CPL(AS) stb. ) 
Szabvány dátum formátum használandó 
nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995) 
 
A kicserélés legkés bb a II. adatpontban 
található els  kiadás dátumát követ  5. évben 
történik meg. 
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XII Rádió-távbeszél  el jogok:.

Radiotelephony privileges:  

 
 

XIII Megjegyzések:  
Remarks:  

 
III Engedélyszám 

Licence number

 
Az engedélyben használt rövidítések 
Abbreviations used in this licence
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pl: SPL esetében a képz  szervezet neve, 
címe stb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pl. CPL (Kereskedelmi pilóta szakszolgálati 
engedély), stb. 
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Feltételek: 
Conditions:
 
A léghajó pilótának mindig magánál kell tartania az 
érvényes szakszolgálati engedélyt és orvosi min sítést, 
ha a szakszolgálati engedéllyel járó jogokat gyakorolja. 
A valid licence including a valid medical certificate has 
always to be carried by the pilot exercising the 
privileges of the licence. 
Jelen szakszolgálati engedély mellett egy fényképes 
személyazonosító igazolványt is magánál kell tartania a 
személyazonosságának igazolása végett. 
A document containing a photo shall be carried for 
purposes of identification of the holder of the licence. 
 
 
 
 
 

 
XII Jogosítások 

Ratings
Típus 
Type

Megjegyzések/Korlá-
tozások 
Remarks/Restrictions 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

III Engedélyszám 
Licence number  

 

 
Típus 
Type
 

Megjegyzések/Korlátozások 
Remarks/Restrictions 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Nincs további 
bejegyzés 
No further entries 

Nincs további bejegyzés 
No further entries

 
XII Jogosítások 

Ratings
Oktatói 
Instructor 

Megjegyzések/Korlátozások 
Remarks/Restrictions

Nincs bejegyzés 
No entries

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

III Engedélyszám 
Licence number

 
A szakszolgálati engedélybe bejegyzéseket csak a 
légiközlekedési hatóság tehet.  
 
 
A légiközlekedési hatóság döntése szerint a nem 
meghosszabbított jogosításokat kitörlik a szakszolgálati 
engedélyb l legkés bb 5 évvel a legutolsó 
meghosszabbítás után 
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III 

X
II 

Jogosítás 
Rating 

A vizsga 
dátuma 
Date of 
test/check

Érvényes- 
ségi 
határid  
Valid until 

Vizsgáztatói 
felhatalmazás 
száma 
Examiners
authorisation 
number

Vizsgáztató 
aláírása 
Examiners
signature

     

     

     

     

     

     

     

     

     

E
ngedélyszám

 
Licence num

ber 
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1.2.4. Helyb l felszálló repül gép pilóta 
szakszolgálati engedély 
 
 

Magyar Köztársaság 
légiközlekedési hatóság 

Republic of Hungary 
Civil Aviation Authority 

 
 
 

(LOGO) 
 
 
 
 

 
 
HELYB L FELSZÁLLÓ REPÜL GÉP 

PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI 
ENGEDÉLY 

FLIGHT CREW LICENCE (POWERED-LIFT) 
 
 
 
 

ICAO szabvány alapján kiadva 
Issued in accordance with ICAO standards 

 
 

I Kiállító állam 
State of issue 

III Engedélyszám 
Licence number 
 

IV Engedélyes neve 
Last and first name of licence holder 
 

XIV Születési id  és hely 
Date and place of birth 
 
  
 

V Cím (utca, város, megye, irányítószám) 
Address (Street, town, area, zip code) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az oldal mérete nem kisebb egy A4-es lap 
nyolcadánál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szakszolgálati engedély száma mindig a kiadó 
állam ENSZ kódjával kezd dik 
 
 
 
 
 
Használandó dátum formátum: 
nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995) 
 
 
 
Lásd: Szokásos tartózkodási hely 
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VI Állampolgárság 

Nationality

VII Engedélyes sajátkez  aláírása 
Signature of holder

VIII Kiállító hatóság 
Issuing Authority 

X Kiállító aláírása és dátum 
Signature of issuing officer and date 
 
 
  

XI Kiállító hatóság bélyegz je 
Seal or stamp of issuing Authority

 
II Az engedély típusa, els  kiadás dátuma és az 

ország kódja 
Title of Licence,       date of initial issue   and 
country code 
                                                                   

IX Érvényesség:.  
A szakszolgálati engedély által biztosított el jogokat 
csak abban az esetben lehet gyakorolni, ha az 
engedélyes rendelkezik az adott szakszolgálati 
engedély által megkívánt érvényes orvosi min sítéssel. 
Ezen szakszolgálati engedély  ... id pont el tt kell 
kicserélni 
Validity: .
The privileges of the licence 
shall be exercised only if the holder has a valid 
medical certificate for the required privilege. 
This licence is to be re-issued not later 
than ... 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A használt rövidítések a rendeletben 
használatos formában jelennek meg (pl. 
PPL(PL), ATPL(PL) stb. ) 
Szabvány dátum formátum használandó 
nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995) 
 
A kicserélés legkés bb a II. adatpontban 
található els  kiadás dátumát követ  5. évben 
történik meg. 
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XII Rádió-távbeszél  el jogok:.

Radiotelephony privileges:  

 
 

XIII Megjegyzések:  
Remarks:  

 
III Engedélyszám 

Licence number

 
Az engedélyben használt rövidítések 
Abbreviations used in this licence
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pl: SPL esetében a képz  szervezet neve, 
címe stb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pl. ATPL (Légitársasági pilóta szakszolgálati 
engedély, CPL (Kereskedelmi pilóta 
szakszolgálati engedély, IR (m szerjogosítás), 
TRE (Típusjogosítás vizsgáztató), stb 
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Feltételek: 
Conditions:
 
A helyb l felszálló repül gép pilótának mindig magánál 
kell tartania az érvényes szakszolgálati engedélyt és 
orvosi min sítést, ha a szakszolgálati engedéllyel járó 
jogokat gyakorolja. 
A valid licence including a valid medical certificate has 
always to be carried by the pilot exercising the 
privileges of the licence. 
Jelen szakszolgálati engedély mellett egy fényképes 
személyazonosító igazolványt is magánál kell tartania a 
személyazonosságának igazolása végett. 
A document containing a photo shall be carried for 
purposes of identification of the holder of the licence. 
 
 
 
 
 

 
XII Jogosítások 

Ratings
Típus/M szer 
Type/IR 

Megjegyzések/Korlá-
tozások 
Remarks/Restrictions 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

III Engedélyszám 
Licence number  

 

 
Típus/M szer 
Type/IR 
 

Megjegyzések/Korlátozások 
Remarks/Restrictions 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Nincs további 
bejegyzés 
No further entries 

Nincs további bejegyzés 
No further entries

 
XII Jogosítások 

Ratings
Oktatói 
Instructor 

Megjegyzések/Korlátozások 
Remarks/Restrictions

Nincs bejegyzés 
No entries

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

III Engedélyszám 
Licence number

 
A szakszolgálati engedélybe bejegyzéseket csak a 
légiközlekedési hatóság tehet.  
 
 
A légiközlekedési hatóság döntése szerint a nem 
meghosszabbított jogosításokat kitörlik a szakszolgálati 
engedélyb l legkés bb 5 évvel a legutolsó 
meghosszabbítás után 
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III 

X
II 

Jogosítás 
Rating 

A vizsga 
dátuma 
Date of 
test/check

Érvényess
égi 
határid  
Valid until 

Vizsgáztatói 
felhatalmazás 
száma 
Examiners
authorisation 
number

Vizsgáztató 
aláírása 
Examiners
signature

     

     

     

     

     

     

     

     

     

E
ngedélyszám

 
Licence num

ber 
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1.2.5. Vitorlázó-repül gép pilóta 
szakszolgálati engedély 
 
 

Magyar Köztársaság 
légiközlekedési hatóság 

Republic of Hungary 
Civil Aviation Authority 

 
 
 

(LOGO) 
 
 
 
 

 
 

VITORLÁZÓ-REPÜL GÉP PILÓTA 
SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY 

GLIDER PILOT LICENCE 
 
 
 
 
 

ICAO szabvány alapján kiadva 
Issued in accordance with ICAO standards 

 
 

I Kiállító állam 
State of issue 

III Engedélyszám 
Licence number 
 

IV Engedélyes neve 
Last and first name of licence holder 
 

XIV Születési id  és hely 
Date and place of birth 
 
  
 

V Cím (utca, város, megye, irányítószám) 
Address (Street, town, area, zip code) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az oldal mérete nem kisebb egy A4-es lap 
nyolcadánál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szakszolgálati engedély száma mindig a kiadó 
állam ENSZ kódjával kezd dik 
 
 
 
 
 
Használandó dátum formátum: 
nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995) 
 
 
 
 
 
Lásd: Szokásos tartózkodási hely 
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VI Állampolgárság 

Nationality

VII Engedélyes sajátkez  aláírása 
Signature of holder

VIII Kiállító hatóság 
Issuing Authority 

X Kiállító aláírása és dátum 
Signature of issuing officer and date 
 
 
  

XI Kiállító hatóság bélyegz je 
Seal or stamp of issuing Authority

 
II Az engedély típusa, els  kiadás dátuma és az 

ország kódja 
Title of Licence,       date of initial issue   and 
country code 
                                                                   

IX Érvényesség:.  
A szakszolgálati engedély által biztosított el jogokat 
csak abban az esetben lehet gyakorolni, ha az 
engedélyes rendelkezik az adott szakszolgálati 
engedély által megkívánt érvényes orvosi min sítéssel. 
Ezen szakszolgálati engedély  ... id pont el tt kell 
kicserélni 
Validity: .
The privileges of the licence 
shall be exercised only if the holder has a valid 
medical certificate for the required privilege. 
This licence is to be re-issued not later 
than ... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A használt rövidítések a rendeletben 
használatos formában jelennek meg (pl. GPL 
stb. ) 
Szabvány dátum formátum használandó 
nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995) 
 
A kicserélés legkés bb a II. adatpontban 
található els  kiadás dátumát követ  5. évben 
történik meg. 
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XII Rádió-távbeszél  el jogok:.

Radiotelephony privileges:  

 
 

XIII Megjegyzések:  
Remarks:  

 
III Engedélyszám 

Licence number

 
Az engedélyben használt rövidítések 
Abbreviations used in this licence
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pl: SPL esetében a képz  szervezet neve, 
címe stb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pl. GPL, FI (Repülés oktató), stb 
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Feltételek: 
Conditions:
 
A vitrolázó-repül gép pilótának mindig magánál kell 
tartania az érvényes szakszolgálati engedélyt és orvosi 
min sítést, ha a szakszolgálati engedéllyel járó jogokat 
gyakorolja. 
A valid licence including a valid medical certificate has 
always to be carried by the pilot exercising the 
privileges of the licence. 
Jelen szakszolgálati engedély mellett egy fényképes 
személyazonosító igazolványt is magánál kell tartania a 
személyazonosságának igazolása végett. 
A document containing a photo shall be carried for 
purposes of identification of the holder of the licence. 
 
 
 
 
 

 
XII Jogosítások 

Ratings
 

 
 

 

 

Oktatói 
Instructor 

Megjegyzések/Korlátozások
Remarks/Restrictions

Nincs bejegyzés 
No entries

 

 
 

 

  

 
 

 

 
 

 

III Engedélyszám 
Licence number

 
A szakszolgálati engedélybe bejegyzéseket csak a 
légiközlekedési hatóság tehet.  
 
 
A légiközlekedési hatóság döntése szerint a nem 
meghosszabbított jogosításokat kitörlik a szakszolgálati 
engedélyb l legkés bb 5 évvel a legutolsó 
meghosszabbítás után 
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III 

X
II 

Jogosítás 
Rating 

A vizsga 
dátuma 
Date of 
test/check

Érvényess
égi 
határid  
Valid until 

Vizsgáztatói 
felhatalmazás 
száma 
Examiners
authorisation 
number

Vizsgáztató 
aláírása 
Examiners
signature

     

     

     

     

     

     

     

     

     

E
ngedélyszám

 
Licence num

ber 
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1.2.6. Ballon pilóta szakszolgálati engedély 
 
 

Magyar Köztársaság 
légiközlekedési hatóság 

Republic of Hungary 
Civil Aviation Authority 

 
 
 

(LOGO) 
 
 
 
 

 
 
BALLON PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI 

ENGEDÉLY 
FREE BALLOON PILOT LICENCE 

 
 
 
 
 

ICAO szabvány alapján kiadva 
Issued in accordance with ICAO standards 

 
 

I Kiállító állam 
State of issue 

III Engedélyszám 
Licence number 
 

IV Engedélyes neve 
Last and first name of licence holder 
 

XIV Születési id  és hely 
Date and place of birth 
 
  
 

V Cím (utca, város, megye, irányítószám) 
Address (Street, town, area, zip code) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az oldal mérete nem kisebb egy A4-es lap 
nyolcadánál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szakszolgálati engedély száma mindig a kiadó 
állam ENSZ kódjával kezd dik 
 
 
 
 
 
Használandó dátum formátum: 
nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995) 
 
 
 
Lásd: Szokásos tartózkodási hely 
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VI Állampolgárság 

Nationality

VII Engedélyes sajátkez  aláírása 
Signature of holder

VIII Kiállító hatóság 
Issuing Authority 

X Kiállító aláírása és dátum 
Signature of issuing officer and date 
 
 
  

XI Kiállító hatóság bélyegz je 
Seal or stamp of issuing Authority

 
II Az engedély típusa, els  kiadás dátuma és az 

ország kódja 
Title of Licence,       date of initial issue   and 
country code 
                                                                   

IX Érvényesség:.  
A szakszolgálati engedély által biztosított el jogokat 
csak abban az esetben lehet gyakorolni, ha az 
engedélyes rendelkezik az adott szakszolgálati 
engedély által megkívánt érvényes orvosi min sítéssel. 
Ezen szakszolgálati engedély  ... id pont el tt kell 
kicserélni 
Validity: .
The privileges of the licence 
shall be exercised only if the holder has a valid 
medical certificate for the required privilege. 
This licence is to be re-issued not later 
than ... 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A használt rövidítések a rendeletben 
használatos formában jelennek meg (pl. BPL 
stb. ) 
Szabvány dátum formátum használandó 
nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995) 
 
A kicserélés legkés bb a II. adatpontban 
található els  kiadás dátumát követ  5. évben 
történik meg. 
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XII Rádió-távbeszél  el jogok:.

Radiotelephony privileges:  

 
 

XIII Megjegyzések:  
Remarks:  

 
III Engedélyszám 

Licence number

 
Az engedélyben használt rövidítések 
Abbreviations used in this licence
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
pl: SPL esetében a képz  szervezet neve, 
címe stb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pl. BPL, FI (Repülés oktató), stb. 
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Feltételek: 
Conditions:
 
A ballon pilótának mindig magánál kell tartania az 
érvényes szakszolgálati engedélyt és orvosi min sítést, 
ha a szakszolgálati engedéllyel járó jogokat gyakorolja. 
A valid licence including a valid medical certificate has 
always to be carried by the pilot exercising the 
privileges of the licence. 
Jelen szakszolgálati engedély mellett egy fényképes 
személyazonosító igazolványt is magánál kell tartania a 
személyazonosságának igazolása végett. 
A document containing a photo shall be carried for 
purposes of identification of the holder of the licence. 
 
 
 
 
 

 
XII Jogosítások 

Ratings

 

 
 

 

 
 

 

Oktatói 
Instructor 

Megjegyzések/Korlá-
tozások 
Remarks/Restrictions

Nincs bejegyzés 
No entries

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

III Engedélyszám 
Licence number

 
A szakszolgálati engedélybe bejegyzéseket csak a 
légiközlekedési hatóság tehet.  
 
 
A légiközlekedési hatóság döntése szerint a nem 
meghosszabbított jogosításokat kitörlik a szakszolgálati 
engedélyb l legkés bb 5 évvel a legutolsó 
meghosszabbítás után 
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III 

X
II 

Jogosítás 
Rating 

A vizsga 
dátuma 
Date of 
test/check

Érvényes- 
ségi 
határid  
Valid until 

Vizsgáztatói 
felhatalmazás 
száma 
Examiners
authorisation 
number

Vizsgáztató 
aláírása 
Examiners
signature

     

     

     

     

     

     

     

     

     

E
ngedélyszám

 
Licence num

ber 
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1.2.7. Ultralight repül gép pilóta 
szakszolgálati engedély 
 
 

Magyar Köztársaság 
légiközlekedési hatóság 

Republic of Hungary 
Civil Aviation Authority 

 
 
 

(LOGO) 
 
 
 
 

 
 

ULTRALIGHT REPÜL GÉP PILÓTA 
SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY 

ULTRALIGHT PILOT LICENCE 
 
 
 
 
 

ICAO szabvány alapján kiadva 
Issued in accordance with ICAO standards 

 
 

I Kiállító állam 
State of issue 

III Engedélyszám 
Licence number 
 

IV Engedélyes neve 
Last and first name of licence holder 
 

XIV Születési id  és hely 
Date and place of birth 
 
  
 

V Cím (utca, város, megye, irányítószám) 
Address (Street, town, area, zip code) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az oldal mérete nem kisebb egy A4-es lap 
nyolcadánál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szakszolgálati engedély száma mindig a kiadó 
állam ENSZ kódjával kezd dik 
 
 
 
 
 
Használandó dátum formátum: 
nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995) 
 
 
 
 
Lásd: Szokásos tartózkodási hely 
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VI Állampolgárság 

Nationality

VII Engedélyes sajátkez  aláírása 
Signature of holder

VIII Kiállító hatóság 
Issuing Authority 

X Kiállító aláírása és dátum 
Signature of issuing officer and date 
 
 
  

XI Kiállító hatóság bélyegz je 
Seal or stamp of issuing Authority

 
II Az engedély típusa, els  kiadás dátuma és az 

ország kódja 
Title of Licence,       date of initial issue   and 
country code 
                                                                   

IX Érvényesség:.  
A szakszolgálati engedély által biztosított el jogokat 
csak abban az esetben lehet gyakorolni, ha az 
engedélyes rendelkezik az adott szakszolgálati 
engedély által megkívánt érvényes orvosi min sítéssel. 
Ezen szakszolgálati engedély  ... id pont el tt kell 
kicserélni 
Validity: .
The privileges of the licence 
shall be exercised only if the holder has a valid 
medical certificate for the required privilege. 
This licence is to be re-issued not later 
than ... 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A használt rövidítések a rendeletben 
használatos formában jelennek meg (pl. ULPL 
stb. ) 
Szabvány dátum formátum használandó 
nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995) 
 
A kicserélés legkés bb a II. adatpontban 
található els  kiadás dátumát követ  5. évben 
történik meg. 
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XII Rádió-távbeszél  el jogok:.

Radiotelephony privileges:  

 
 

XIII Megjegyzések:  
Remarks:  

 
III Engedélyszám 

Licence number

 
Az engedélyben használt rövidítések 
Abbreviations used in this licence
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pl: SPL esetében a képz  szervezet neve, 
címe stb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pl. ULPL, FI (Repülés oktató), stb. 
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Feltételek: 
Conditions:
 
Az ultralight repül gép pilótának mindig magánál kell 
tartania az érvényes szakszolgálati engedélyt és orvosi 
min sítést, ha a szakszolgálati engedéllyel járó jogokat 
gyakorolja. 
A valid licence including a valid medical certificate has 
always to be carried by the pilot exercising the 
privileges of the licence. 
Jelen szakszolgálati engedély mellett egy fényképes 
személyazonosító igazolványt is magánál kell tartania a 
személyazonosságának igazolása végett. 
A document containing a photo shall be carried for 
purposes of identification of the holder of the licence. 
 
 
 
 
 

 
XII Jogosítások 

Ratings

 

 
 

 

 
 

 

Oktatói 
Instructor 

Megjegyzések/Korlá-
tozások 
Remarks/Restrictions

Nincs bejegyzés 
No entries

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

III Engedélyszám 
Licence number

 
A szakszolgálati engedélybe bejegyzéseket csak a 
légiközlekedési hatóság tehet.  
 
 
A légiközlekedési hatóság döntése szerint a nem 
meghosszabbított jogosításokat kitörlik a szakszolgálati 
engedélyb l legkés bb 5 évvel a legutolsó 
meghosszabbítás után 
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III 

X
II 

Jogosítás 
Rating 

A vizsga 
dátuma 
Date of 
test/check

Érvényes- 
ségi 
határid  
Valid until 

Vizsgáztatói 
felhatalmazás 
száma 
Examiners
authorisation 
number

Vizsgáztató 
aláírása 
Examiners
signature

     

     

     

     

     

     

     

     

     

E
ngedélyszám

 
Licence num

ber 
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1.2.8. Autogiro pilóta szakszolgálati 
engedély 
 
 

Magyar Köztársaság 
légiközlekedési hatóság 

Republic of Hungary 
Civil Aviation Authority 

 
 
 

(LOGO) 
 
 
 
 

 
 

AUTOGIRO PILÓTA 
SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY 

AUTOGIRO PILOT LICENCE 
 
 
 
 
 

ICAO szabvány alapján kiadva 
Issued in accordance with ICAO standards 

 
 

I Kiállító állam 
State of issue 

III Engedélyszám 
Licence number 
 

IV Engedélyes neve 
Last and first name of licence holder 
 

XIV Születési id  és hely 
Date and place of birth 
 
  
 

V Cím (utca, város, megye, irányítószám) 
Address (Street, town, area, zip code) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az oldal mérete nem kisebb egy A4-es lap 
nyolcadánál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szakszolgálati engedély száma mindig a kiadó 
állam ENSZ kódjával kezd dik 
 
 
 
 
 
Használandó dátum formátum: 
nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995) 
 
 
 
 
Lásd: Szokásos tartózkodási hely 
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VI Állampolgárság 

Nationality

VII Engedélyes sajátkez  aláírása 
Signature of holder

VIII Kiállító hatóság 
Issuing Authority 

X Kiállító aláírása és dátum 
Signature of issuing officer and date 
 
 
  

XI Kiállító hatóság bélyegz je 
Seal or stamp of issuing Authority

 
II Az engedély típusa, els  kiadás dátuma és az 

ország kódja 
Title of Licence,       date of initial issue   and 
country code 
                                                                   

IX Érvényesség:.  
A szakszolgálati engedély által biztosított el jogokat 
csak abban az esetben lehet gyakorolni, ha az 
engedélyes rendelkezik az adott szakszolgálati 
engedély által megkívánt érvényes orvosi min sítéssel. 
Ezen szakszolgálati engedély  ... id pont el tt kell 
kicserélni 
Validity: .
The privileges of the licence 
shall be exercised only if the holder has a valid 
medical certificate for the required privilege. 
This licence is to be re-issued not later 
than ... 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A használt rövidítések a rendeletben 
használatos formában jelennek meg (pl. AGPL 
stb. ) 
Szabvány dátum formátum használandó 
nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995) 
 
A kicserélés legkés bb a II. adatpontban 
található els  kiadás dátumát követ  5. évben 
történik meg. 
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XII Rádió-távbeszél  el jogok:.

Radiotelephony privileges:  

 
 

XIII Megjegyzések:  
Remarks:  

 
III Engedélyszám 

Licence number

 
Az engedélyben használt rövidítések 
Abbreviations used in this licence
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pl: SPL esetében a képz  szervezet neve, 
címe stb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pl. AGPL, FI (Repülés oktató), stb. 
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Feltételek: 
Conditions:
 
Az autogiro pilótának mindig magánál kell tartania az 
érvényes szakszolgálati engedélyt és orvosi min sítést, 
ha a szakszolgálati engedéllyel járó jogokat gyakorolja. 
A valid licence including a valid medical certificate has 
always to be carried by the pilot exercising the 
privileges of the licence. 
Jelen szakszolgálati engedély mellett egy fényképes 
személyazonosító igazolványt is magánál kell tartania a 
személyazonosságának igazolása végett. 
A document containing a photo shall be carried for 
purposes of identification of the holder of the licence. 
 
 
 
 
 

 
XII Jogosítások 

Ratings

 

 
 

 

 
 

 

Oktatói 
Instructor 

Megjegyzések/Korlá-
tozások 
Remarks/Restrictions

Nincs bejegyzés 
No entries

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

III Engedélyszám 
Licence number

 
A szakszolgálati engedélybe bejegyzéseket csak a 
légiközlekedési hatóság tehet.  
 
 
A légiközlekedési hatóság döntése szerint a nem 
meghosszabbított jogosításokat kitörlik a szakszolgálati 
engedélyb l legkés bb 5 évvel a legutolsó 
meghosszabbítás után 
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III 

X
II 

Jogosítás 
Rating 

A vizsga 
dátuma 
Date of 
test/check

Érvényes- 
ségi 
határid  
Valid until 

Vizsgáztatói 
felhatalmazás 
száma 
Examiners
authorisation 
number

Vizsgáztató 
aláírása 
Examiners
signature

     

     

     

     

     

     

     

     

     

E
ngedélyszám

 
Licence num

ber 
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1.2.9. Hajózó mérnök/Hajózó navigátor 
szakszolgálati engedély 
 
 
 

Magyar Köztársaság 
légiközlekedési hatóság 

Republic of Hungary 
Civil Aviation Authority 

 
 
 

(LOGO) 
 
 
 
 

JOINT AVIATION AUTHORITIES 
 

HAJÓZÓ MÉRNÖK/HAJÓZÓ 
NAVIGÁTOR SZAKSZOLGÁLATI 

ENGEDÉLY 
FLIGHT ENGINEER/NAVIGATOR LICENCE 

 
 
 
 
 

ICAO szabvány alapján kiadva 
Issued in accordance with ICAO standards 

 
 

I Kiállító állam 
State of issue 

III Engedélyszám 
Licence number 
 

IV Engedélyes neve 
Last and first name of licence holder 
 

XIV Születési id  és hely 
Date and place of birth 
 
  
 

V Cím (utca, város, megye, irányítószám) 
Address (Street, town, area, zip code) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az oldal mérete nem kisebb egy A4-es lap 
nyolcadánál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szakszolgálati engedély száma mindig a kiadó 
állam ENSZ kódjával kezd dik 
 
 
 
 
 
Használandó dátum formátum: 
nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995) 
 
 
 
Lásd: Szokásos tartózkodási hely 
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VI Állampolgárság 

Nationality

VII Engedélyes sajátkez  aláírása 
Signature of holder

VIII Kiállító hatóság 
Issuing Authority 

X Kiállító aláírása és dátum 
Signature of issuing officer and date 
 
 
  

XI Kiállító hatóság bélyegz je 
Seal or stamp of issuing Authority

 
II Az engedély típusa, els  kiadás dátuma és az 

ország kódja 
Title of Licence,       date of initial issue   and 
country code 
                                                                   

IX Érvényesség:.  
A szakszolgálati engedély által biztosított el jogokat 
csak abban az esetben lehet gyakorolni, ha az 
engedélyes rendelkezik az adott szakszolgálati 
engedély által megkívánt érvényes orvosi min sítéssel. 
Ezen szakszolgálati engedély  ... id pont el tt kell 
kicserélni 
Validity: .
The privileges of the licence 
shall be exercised only if the holder has a valid 
medical certificate for the required privilege. 
This licence is to be re-issued not later 
than ... 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A használt rövidítések a rendeletben 
használatos formában jelennek meg (pl. F/E, 
F/N stb. ) 
Szabvány dátum formátum használandó 
nap/hónap/teljes évszám (pl. 21/01/1995) 
 
A kicserélés legkés bb a II. adatpontban 
található els  kiadás dátumát követ  5. évben 
történik meg. 
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XII Rádió-távbeszél  el jogok:.

Radiotelephony privileges:  

 
 

XIII Megjegyzések:  
Remarks:  

 
III Engedélyszám 

Licence number

 
Az engedélyben használt rövidítések 
Abbreviations used in this licence
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pl: SPL esetében a képz  szervezet neve, 
címe stb. 
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Feltételek: 
Conditions:
 
A hajózó mérnöknek/navigátornak mindig magánál kell 
tartania az érvényes szakszolgálati engedélyt és orvosi 
min sítést, ha a szakszolgálati engedéllyel járó jogokat 
gyakorolja. 
A valid licence including a valid medical certificate has 
always to be carried by the F/E/N exercising the 
privileges of the licence. 
Jelen szakszolgálati engedély mellett egy fényképes 
személyazonosító igazolványt is magánál kell tartania a 
személyazonosságának igazolása végett. 
A document containing a photo shall be carried for 
purposes of identification of the holder of the licence. 
 
 
 
 
 

 
XII Jogosítások 

Ratings
Típus 
Type

Megjegyzések/Korlá-
tozások 
Remarks/Restrictions 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

III Engedélyszám 
Licence number  

 
A szakszolgálati engedélybe bejegyzéseket csak a 
légiközlekedési hatóság tehet.  
 
 
A légiközlekedési hatóság döntése szerint a nem 
meghosszabbított jogosításokat kitörlik a szakszolgálati 
engedélyb l legkés bb 5 évvel a legutolsó 
meghosszabbítás után 
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III 

X
II 

Jogosítás 
Rating 

A vizsga 
dátuma 
Date of 
test/check

Érvényes- 
ségi 
határid  
Valid until 

Vizsgáztatói 
felhatalmazás 
száma 
Examiners
authorisation 
number

Vizsgáztató 
aláírása 
Examiners
signature

     

     

     

     

     

     

     

     

     

E
ngedélyszám

 
Licence num

ber 
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2. Hajózó-személyzeti tag repülési naplójának tartalmi és formai követelményei: 
2.1. Repül gép pilóták, Helikopter pilóták, Léghajó pilóták, Helyb l felszálló repül gép pilóták, 
Ultralight repül gép pilóták, Autogiro pilóták, Hajózó mérnök, Hajózó navigátor repülési naplója  
2.1.1. Tartalmi követelmények: 
 
a) Az összes, repülési személyzeti tagként végzett repüléssel kapcsolatos részletet a tartalmi 
követelményeknek megfelel , repülési napló formátumú könyvben kell, vagy a repül gép 
üzembentartásáról szóló EK rendelet hatálya alá tartozó üzemben tartó esetében számítógépes formában 
is lehet rögzíteni. Az utóbbi esetben az üzembentartónak nyilván kell tartania a pilóta által végrehajtott 
összes repülést, beleértve a különbözeti és hozzászoktató képzéseket, és az adatoknak az érintett 
légijárm  személyzeti tag kérésére hozzáférhet nek kell lennie.  
 
b) A nyilvántartásnak a következ  információkat kell tartalmaznia: 

1. Személyes adatok: 
Tulajdonos neve és címe 
2. Minden repülésre: 

 

(i) A parancsnok neve 
(ii) A repülés id pontja (nap, hónap, év)  
(iii) Indulás és érkezés helye illetve ideje (id pontok (UTC) blokkid  formájában) 
(iv) Típus (repül gép gyártó, modell és változat) illetve a repül gép lajstromjele 
(v) SE (egymotoros), ME (többmotoros) 
(vi) A repülés teljes ideje 
(vii) Összesített repülési id  
 

3. Minden egyes FNPT (repülési és navigációs eljárás-gyakorló berendezés), illetve szimulátor (FFS) 
feladatra nézve 
 

(i) A képzési eszköz típusa és min sítési száma 
(ii) A földi repülésgyakorló berendezésen végzett képzés 
(iii) Dátum (nap, hónap, év) 
(iv) A feladat teljes id tartama 
(v) Összesített id  
 

4. Pilóta feladatköre: 
 
(i) Parancsnok (beleértve az egyedül repülési id t, gyakorló parancsnok-pilóta id t, felügyelt 

parancsnok id t, m szeres repülési id t is) 
(ii) Másodpilóta 
(iii) Kétkormányos 
(iv) Oktató / vizsgáztató 
(v) Speciális funkciók jelölésére megjegyzési oszlopot kell biztosítani, ahol például a SPIC, PICUS, 

m szer id  stb., adatokat lehet rögzíteni  
 
*M szer id  alatt csak azt az id szakot vezetheti be a pilóta, amelyben kizárólag a m szerekre 

hagyatkozva repüli a légijárm vet, valódi illetve szimulált m szer-repülési körülmények között 
 
5. Üzemeltetési körülmények: 

 
(i) éjszakai 
(ii) m szeres (IFR) 
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c) A repülési id  bejegyzése: 
 

1. parancsnokpilóta repülési id  
 
(i) A szakszolgálati engedély engedélyese parancsnoki id ként jegyezheti be azt a teljes id t, mely 

alatt parancsnoki feladatkört látott el.  
(ii) Az oktató igazolásával a kérelmez , illetve szakszolgálati engedély engedélyese parancsnoki 

id ként jegyezheti be az összes egyedül repülési id t, illetve a gyakorló parancsnok-pilótaként repült 
id t. 

(iii) Oktatói jogosítás engedélyese parancsnoki repülési id ként jegyezheti be azt az id t, mely alatt 
valamely repül gépen oktatói munkát végez. 

(iv) Vizsgáztatói jogosítás engedélyese parancsnoki repülési id ként jegyezheti be azt az id t, mely 
alatt a pilótaülésben vizsgáztatói feladatokat lát el a repül gépen. 

(v) A parancsnoki felügyelet alatt parancsnoki feladatkört betölt  másodpilóta olyan repül gépen, 
amelyen a gép típusigazolása értelmében illetve a vonatkozó jogszabályok el írásai szerint egynél 
több pilótára van szükség, parancsnoki id ként jegyezheti be ezt a repülési id t (lásd (c(5), feltéve, ha 
ezt a parancsnok is ellenjegyezi).  

(vi) Amennyiben egy szakszolgálati engedély engedélyes egyetlen nap alatt több repülést hajt 
végre és minden esetben ugyanarra az indulási helyre érkezik vissza, valamint a repülések között 
eltelt id  a 30 percet nem haladja meg, a repülés-sorozatot egyetlen bejegyzésben kell rögzíteni.  

 
2. Másodpilóta repülési id   

 
A pilótaülést másodpilótai beosztásban elfoglaló szakszolgálati engedély engedélyes másodpilóta 

repülési id ként jegyezheti be a teljes repülési id t, ha a repül gépen az alkalmassági bizonyítványa 
alapján vagy a végrehajtott repülés szabályaiból következ en több mint egy pilótára van szükség.  
 

3. Gyakorló másodpilóta repült ideje 
 

Utazó szinten gyakorló másodpilóta a teljes olyan repült idejét másodpilótai repülési id ként 
jegyezheti be, amely alatt a pilótaülésben foglalt helyet. 
 

4. Képzési id  
 

A szakszolgálati engedélyt, illetve jogosítást kérelmez  által repülési képzésben, m szeres repülési 
képzésben, m szeres földi képzésben eltöltött teljes id  akkor jegyezhet  be, ha azt, az a megfelel en 
feljogosított illetve felhatalmazott oktató, aki a képzést tartotta, igazolja.  
 

5. Parancsnoki szerepkört felügyelet alatt ellátó pilóta (PICUS) 
A másodpilóta parancsnoki id ként jegyezheti be a felügyelt parancsnokként végrehajtott repülési 

id t, ha a felügyelet módja elfogadható a légiközlekedési hatóság számára, és minden parancsnoki 
feladatot úgy látott el, hogy nem volt szükség a felügyel  parancsnok beavatkozására.  
 
d) A repülési id  nyilvántartás bemutatása 

 
1. A szakszolgálati engedély engedélyese vagy növendék pilóta indokolatlan késedelem nélkül 

köteles a repülési id  nyilvántartását a légiközlekedési hatóság felhatalmazott képvisel jének kérésére, 
ellen rzés céljából bemutatni. 

2. A növendék pilóta köteles repülési naplóját minden egyedüli útvonal repülése alkalmával magánál 
tartani, az oktatói felhatalmazások igazolására.  
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2.1.2. Form
ai követelm

ények: 

 
 
 
 
 

REPÜLÉSI NAPLÓ 
PILOT LOGBOOK 

A TULAJDONOS NEVE: 
HOLDER’S NAME: 

____________________________________________________________________
_______________________________________________

A TULAJDONOS SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYÉNEK SZÁMA: 
HOLDER’S LICENCE NUMBER: 

____________________________________________________________________

_______________________________________________
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_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
 

lakcímváltozás bejegyzése 
space for address change 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
 

lakcímváltozás bejegyzése 
space for address change 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
 

lakcímváltozás bejegyzése 
space for address change 

A TULAJDONOS LAKCÍME / HOLDER’S ADDRESS:

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
 

lakcímváltozás bejegyzése 
space for address change 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
lakcímváltozás bejegyzése 
space for address change 
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ÉJJEL
NIGHT

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

8 

LESZÁLLÁSOK 
LANDDINGS 

NAP-
PAL
DAY 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

7 

A PARANCSNOK-
PILÓTA NEVE 

NAME PIC 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6 

TELJES 
REPÜLT 

ID  

TOTAL TIME 
OF

FLIGHT 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TÖBB-
PILÓTÁS 

ID  
MULTI PILOT  

TIME 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ME 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

5 

EGY-
PILÓTÁS 

ID  
SINGLE PILOT 

TIME 

SE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
EZEN A LAPON 

ÖSSZESEN 
TOTAL THIS PAGE

AZ EL Z  LAPOKON 
ÖSSZESEN 

TOTAÉ FROM PREVIOUS PAGES 

A TELJES REPÜLÉSI 
ID  

TOTAL TIME 

LAJSTROMJEL 
REGISTRATION 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4 

LÉGIJÁRM  
AIRCRAFT 

GYÁRTMÁNY, 
TÍPUS, 

VÁLTOZAT 
MAKE, MODEL, 

VARIANT

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ID -
PONT 
TIME

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3 

ÉRKEZÉS 
ARRIVAL

HELY 
PLACE

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ID -
PONT 
TIME

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2 

INDULÁS 
DEPARTURE

HELY 
PLACE

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 

DÁTUM 
(nn/hh/éé) 

DATE 
(dd/mm/yy) 
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12 

MEGJEGYZÉSEK ÉS IGAZOLÓ ALÁÍRÁSOK 
REMARKS AND ENDORSEMENTS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ezennel igazolom, hogy a naplóban található 
bejegyzések a valóságnak megfelelnek. 

I certify that the entries in this  log are true.
____________________ 
A PILÓTA ALÁÍRÁSA 

PILOT’S SIGNITURE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

GYAKOR-
LÁS

TELJES
IDEJE 

TOTAL TIME 
OF SESSION 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

TÍPUS
TYPE
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FÖLDI REPÜLÉSGYAKORLÁS 
SYNTHETIC TRAINING DEVICE SESSION 

DÁTUM 
(nn/hh/éé) 
DATE 
(mm/dd/yy)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

OKTATÓ 
INSTRUCTOR

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

KÉTKOR-
MÁNYOS 

DUAL 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MÁSOD- 
PILÓTA 
CO-PILOT 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10 

ADOTT PILÓTA SZEREPKÖRBEN ELTÖLTÖTT ID  
PILOT FUNCTOI TIME 

PARANCS
NOK-

PILÓTA 
PILOT-IN-

COMMAND 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

IFR 
IFR

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

9 

ADOTT ÜZEMELTETÉSI 
KÖRÜLMÉNYEK 

KÖZÖTT ELTÖLTÖTT 
ID

OPERATIONAL CONDITION TIME 

ÉJSZAKA 
NIGHT 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

EZEN A LAPON 
ÖSSZESEN 

TOTAL THIS PAGE 

AZ EL Z  LAPOKON 
ÖSSZESEN 

TOTAL FROM PREVIOUS PAGES 

ÖSSZES REPÜLT ID  
TOTAL TIME 
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
 
1. A szakszolgálati engedély engedélyesnek minden repülés részleteit úgy kell nyilvántartania, 
ahogy az a szakszolgálati engedély és jogosítás kiadásáért felel s légiközlekedési hatóság számára 
elfogadható. A napló lehet vé teszi a szakszolgálati engedély engedélyesnek a repülési tapasztalat és 
gyakorlat megfelel  nyilvántartását. Azoknak a pilótáknak, akik rendszeresen repülnek repül géppel, 
helikopterrel, vagy más légijárm  kategóriákkal, javasolható, hogy tartsanak fenn külön repülési naplót 
minden légijárm  kategóriára.  
 
2. A repülési naplót bármely végrehajtott repülés után, azonnal ki kell tölteni. A naplóba mindent 
tintával kell bejegyezni.  
 
3. Minden olyan repülést be kell jegyezni - külön sorba írva -, amelyek során a szakszolgálati 
engedély engedélyese repül személyzeti tag. Egy bejegyzésként lehet nyilvántartani, ha egy 
légijárm  ugyanarra az indulási repül térre visszatérve több repülést hajt végre ugyanazon a napon, 
és az egymást követ  repülések között nem telik el több mint 30 perc.  
 
4. A repülési id  attól kezdve számítandó, hogy a légijárm  saját hajtóm ve segítségével el ször 
megmozdul felszállás céljából, és addig az id pontig tart, amikor a légijárm  leszállás után teljesen 
megáll.  
 
5. Ha a légijárm vön a repül  személyzet tagjaként két vagy több pilóta utazik, akkor a polgári 
légijárm vek üzemben tartásáról szóló jogszabálynak megfelel en az egyiküket a repülés 
megkezdése el tt az üzemben tartónak ki kell jelölnie a légijárm  „parancsnokának”, aki a repülés 
végrehajtását átadhatja egy másik, megfelel en képzett pilótának. Minden „parancsnokként” végzett 
repülést a „parancsnokpilóta” címszó alatt kell bejegyezni a repülési naplóba. Ha egy pilóta 
„ellen rzött parancsnokpilótaként” vagy „növendék parancsnokpilótaként” repül, akkor a repülési 
id ket „parancsnokpilótaként” számolhatja el, de ezeket a bejegyzéseket a parancsnoknak vagy a 
repül oktatónak a napló Megjegyzések oszlopában az aláírásával hitelesítenie kell.  
 
6. Megjegyzések a repülési id  nyilvántartásával kapcsolatban: 

• 1. oszlop: azt a dátumot kell beírni (nn/hh/éé), amikor a repülés megkezd dik. 
• 2./3. oszlop: az indulás és az érkezés helyét vagy teljes hosszában kiírva vagy a 

nemzetközileg elfogadott 3 vagy 4 bet s rövidítésével kell feltüntetni. Minden id pontot 
UTC-ben kell megadni. 

• 5. oszlop: Jelezze, hogy egy vagy többpilótás üzemeltetés történt, és hogy az egypilótás 
üzem egy (SE) vagy többmotoros (ME) volt-e. 
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ÉJJEL
NIGHT

 

2 

1 

 

8 

LESZÁLLÁSOK 
LANDDINGS 

NAP-
PAL
DAY 

1 

 

 

 
 

 
 

7 

A 
PARANCSNOK-
PILÓTA NEVE 

NAME PIC 

SELF 

SELF 

 

 
 

 
 

15 

20 

40 

 
 

 
 

6 

TELJES 
REPÜLT ID  
TOTAL TIME OF 

FLIGHT 

2 

1 

9 

 
 

 
 

 

 

40 

 
 

 
 

TÖBB-
PILÓTÁS 

ID  
MULTI-PILOT  

TIME 

 
 

 

9 

 
 

 
 

ME 

 

 

 

 

 
 

 
 

5 

EGY-
PILÓTÁS 

ID  
SINGLE PILOT 

TIME 

SE 

 

 

 

 
 

 
 

 

LAJSTROMJEL 
REGISTRATION 

 

G-SENE 

G-NONE 

G-ABCD 

 
 

 
 

4 

LÉGIJÁRM  
AIRCRAFT 

GYÁRTMÁNY, 
TÍPUS, 

VÁLTOZAT 
MAKE, MODEL, 

VARIANT

 

PA34-250 

C152 

B747-400 

 
 

 
 

ID -
PONT 
TIME

 

1240 

1930 

0225 

 
 

 
 

3 

ÉRKEZÉS 
ARRIVAL

HELY 
PLACE

 

EGBJ 

EGBJ 

LAX 

 
 

 
 

ID -
PONT 
TIME

 

1025 

1810 

1645 

 
 

 
 

2 

INDULÁS 
DEPARTURE

HELY 
PLACE

 

LFAC 

EGBJ 

LGW 

 
 

 
 

1 

DÁTUM 
(nn/hh/éé) 

DATE 
(dd/mm/yy) 

 

14/11/98 

15/11/98 

22/11/98 
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Megjegyzések (folytatás) 
 

• 6. oszlop: a teljes repült id t meg lehet adni órában és percben, vagy tizedes jegyekkel.  
• 7. oszlop: a parancsnokpilóta neve, vagy a „SELF” megjegyzés 
• 8.oszlop: a repülést végz  pilótaként (PF) nappal és/vagy éjjel teljesített leszállások száma.  
• 9.oszlop: az éjszakai vagy IFR körülmények között teljesített repült id .  
• 10.oszlop: Adott pilóta szerepkörben eltöltött id  

• a parancsnokpilótaként (PIC), a növendék parancsnokpilótaként (SPIC) és az 
ellen rzött parancsnokpilótaként (PICUS) eltöltött repült id t parancsnokpilóta 
repült id ként adja meg.  

• SPIC-ként vagy PICUS-ként elkönyvelt id t a légijárm  parancsnokának/a repülés 
oktatónak aláírásával ellen kell jegyeznie a Megjegyzéseknél (12. oszlop). 

• Az oktatói id t is megfelel en nyilván kell tartani, és parancsnokpilótaként eltöltött 
id ként kell bejegyezni.  

 
• 11. oszlop: repülési szimulátor, vagy FNPT: 

• Repülési szimulátor esetén adja meg a légijárm  típusát és az eszköz min sítési 
számát. Más repülés gyakorló berendezés esetén adja meg, hogy vagy FNPT I 
vagy FNPT II, amelyikr l adott esetben szó van.  

 
A gyakorlás teljes ideje magában foglalja az eszközben végrehajtott összes feladatot, beleértve a repülés el tti és 
utáni ellen rzéseket.  
A feladat típusát a Megjegyzéseknél (12. oszlop) kell megadni, pl. üzemben tartói jártassági ellen rzés, 
meghosszabbítás.  

 
• 12. oszlop: A tulajdonos a Megjegyzések oszlopot felhasználhatja a repülés részleteinek 

nyilvántartására. Az alábbiakat kötelez  bejegyezni: 
• szakszolgálati engedélyhez vagy jogosításhoz szükséges képzés részeként 

végrehajtott m szerrepülési id  
• az összes jártassági ellen rzés és készség ellen rzés részletei 
• a parancsnokpilóta aláírása, ha a pilóta SPIC-ként vagy PICUS-ként számol el 

repült id t 
• az oktató aláírása, ha a repülés egymotoros dugattyús vagy motoros vitorlázó-

repül gép jogosítás meghosszabbítás része 
 
7. Ha minden oldalt kitöltöttek, akkor az összegzett repülési id ket be kell jegyezni a megfelel  
oszlopokba, és a pilótának az aláírásával igazolnia kell ket a Megjegyzések oszlopban. 
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MEGJEGYZÉSEK ÉS IGAZOLÓ 
ALÁÍRÁSOK 

REMARKS AND ENDORSEMENTS 

 

Éjszakai jogosítás képzés (A L pilóta) 

Meghosszabbítás - Készség ellen rzés 

Parancsnokpilóta (US) C Speakin 

 

 

10 

 

A GYAKORLÁS 
TELJES IDEJE 

TOTAL TIME OF SESSION 

 

 

4 

 

TÍPUS
TYPE

 

 

B747-
400(Q
1234) 

 

11 

FÖLDI REPÜLÉSGYAKORLÁS 
SYNTHETIC TRAINING DEVICE SESSION 

DÁTUM 
(nn/hh/éé) 
DATE 
(mm/dd/yy)

 

 

20/11/98 

 

 

20 

 

 

OKTATÓ 
INSTRUCTOR

 

1 

 

 

 

 

 

 

KÉTKOR-
MÁNYOS 

DUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁSOD- 
PILÓTA 
CO-PILOT 

 

 

 

 

10 

20 

 

40 

10 

ADOTT PILÓTA SZEREPKÖRBEN ELTÖLTÖTT ID  
PILOT FUNCTOI TIME 

PARANCS-
NOK-

PILÓTA 
PILOT-IN-

COMMAND 

2 

1 

 

9 

15 

 

 

40 

IFR 
IFR

2 

 

 

9 

 

20 

 

10 

9 

ADOTT ÜZEMELTETÉSI 
KÖRÜLMÉNYEK 

KÖZÖTT ELTÖLTÖTT 
ID

OPERATIONAL CONDITION TIME 

ÉJSZAKA 
NIGHT 

 

1 

 

8 
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2.2. Vitorlázó-repül gép pilóta repülési naplója 
2.2.1. Tartalmi követelmények: 
 
A nyilvántartásnak a következ  információkat kell tartalmaznia: 

1. Személyi adatok: 
a) Tulajdonos neve és címe, fényképe 
b) Születési hely 
c) Születési id  
d) Anyja neve 
e) Lakóhely 
f) Tartózkodási hely 

 
3. Típusvizsgák 

a) Típus 
b) Eredmény  
c) Dátum 
d) Vizsgáztató aláírása 

 
4. Milyen vitorlázó-repül géppel repül, mióta 

a) Típus 
b) Fesztáv 
c) Dátum 
d) Igazolás 

 
5. Elméleti vizsgák 
6. Gyakorlati vizsgák 
7. Összesített kimutatás a repülésekr l 

a) Év  
b) Repült id  
c) Felszállások száma 
d) Teljesítmény repülések száma 
e) Igazolás 

 
8. Minden repülésre: 

a) Dátum 
b) A repül gép típusa, lajstromjele 
c) Felszállások száma 
d) A repülés alatt elért magasság, távolság, repült id  
e) A repülés célja 
f) A felszállás és leszállás helye, útvonala 
g) Oktató, növendék, utas neve 
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2.2.2. Formai követelmények: 
 
 
 
 

REPÜLÉSI NAPLÓ 
Vitorlázó-repül gép pilóták részére 

 
 
 

_______________________________ 
A napló tulajdonosának a neve 

 
 
 

Fénykép 
 
 
 

_______________________________ 
Aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZEMÉLYI ADATOK 
 
Születési hely _______________________________ 
 
Születési év, hó, nap _________________________ 
 
Anyja neve _______________________________ 
 
Lakóhely ____________________________________ 
 
 ___________________________________________ 
 
 ___________________________________________ 
 
Tartózkodási hely _____________________________ 
 
 ___________________________________________ 
 
 ___________________________________________ 
 
 ___________________________________________ 
 
 ___________________________________________ 
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Típusvizsgák 
 

Az alábbi repül gépek m szaki és 
légiüzemeltetési utasításából vizsgáztató 
el tt vizsgát tett. A típussal a gyakorlati 

repülést megkezdheti. 

Év Típus Ered
mény Hó Nap Vizsgáztató

     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 

 
Milyen repül géppel repül, mióta 

 
Év Típus Fesztáv 

m Hó Nap 
Igazoló 
aláírása 
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Elméleti vizsgák 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
 
 
 

Gyakorlati vizsgák 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
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Összesített kimutatás a repülésekr l 
 

Felszállások 
száma Év Repült id  

Cs V 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 

 
Összesített kimutatás a repülésekr l 

 

Teljesítmény repülések száma 

Id  Magasság Táv Km 

Igazoló 
aláírása 
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20… A repül gép Felsz. 
száma 

A repülés alatt elért  

Hó Nap típusa lajstromjele CS V Mag Táv Óra Perc 

      
Áthozat 

      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Összesen 
      

 
 
A fenti adatokat igazolom: 

 
 
 

A repülés 
célja A felszállás és leszállás helye 

Oktató, 
növendék 
vagy utas 

neve 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Dátum: 
 
 P.H. Igazoló aláírása 
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2.3. Ballon pilóták repülési naplója 
2.3.1. Tartalmi követelmények: 
 
A nyilvántartásnak a következ  információkat kell tartalmaznia: 

1. Személyi adatok: 
a) Tulajdonos neve és címe, fényképe 
b) Születési hely 
c) Születési id  
d) Anyja neve 
e) Lakóhely 
f) Tartózkodási hely 

 
2. Elméleti vizsgák 
3. Gyakorlati vizsgák 
4. Összesített kimutatás a repülésekr l 

a) Év  
b) Repült id  
c) Felszállások száma 
d) Igazolás 

 
5. Minden repülésre: 

a) Dátum 
b) A ballon típusa, lajstromjele 
c) Felszállások száma 
d) A repülés célja 
e) A felszállás és leszállás helye, útvonala 
f) Oktató, növendék, utas neve 
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2.3.2. Formai követelmények: 
 
 
 
 

REPÜLÉSI NAPLÓ 
Ballon pilóták részére 

 
 
 

_______________________________ 
A napló tulajdonosának a neve 

 
 
 

Fénykép 
 
 
 

_______________________________ 
Aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZEMÉLYI ADATOK 
 
Születési hely _______________________________ 
 
Születési év, hó, nap _________________________ 
 
Anyja neve _______________________________ 
 
Lakóhely ____________________________________ 
 
 ___________________________________________ 
 
 ___________________________________________ 
 
Tartózkodási hely _____________________________ 
 
 ___________________________________________ 
 
 ___________________________________________ 
 
 ___________________________________________ 
 
 ___________________________________________ 
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Elméleti vizsgák 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
 
 
 
 

Gyakorlati vizsgák 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
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Összesített kimutatás a repülésekr l 
 

Év Repült id  Felszállások 
száma 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Igazoló aláírása: 

 
 
 

20… A ballon 
Hó Nap típusa lajstromjele 

Felsz. száma 
 

  
Áthozat 

  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Összesen 
  

 
 
A fenti adatokat igazolom: 
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A repülés 
célja A felszállás és leszállás helye 

Oktató, 
növendék 
vagy utas 

neve 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Dátum: 
 
 P.H. Igazoló aláírása 
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( )

Szakszolgálati engedély, jogosítás és felhatalmazás iránti kérelmek és a kérelemhez benyújtandó 
iratok 

 
1. Repül gép pilóta szakszolgálati engedély, jogosítás és felhatalmazás kérelem és a 

kérelemhez benyújtandó iratok 
 
1.1. Repül gép pilóta szakszolgálati engedély kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 

Repül gép pilóta szakszolgálati engedély kérelem 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  Kérelem 
Application 

 

Milyen szakszolgálati engedélyt kér? 
What kind of license apply for? 
 
 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 3. mellékletében meghatározott 
képzést sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the course in accordance with the appendix 3 to ……./2009. (…) 
KHEM regulations. 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
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3.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

Nyilatkozom, hogy a ………/2009. (…) KHEM rendelet 3. mellékletében meghatározott 
követelményeknek eleget tettem és a megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that I completed all the requirements according to the appendix 3 to …./2009. (…) KHEM regulations and the above 
datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 
 

4.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
- Minden olyan irat fénymásolata, ami a ………/2009. (…) KHEM rendelet 3. mellékletében 
meghatározott követelmények teljesítését igazolja 
- Copy all of the certifications that all the requirements according to the appendix 3 to …./2009. (…) KHEM regulations are met. 
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1.2. Repül gép pilóta jogosítás és felhatalmazás kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 

Repül gép pilóta jogosítás és felhatalmazás kérelem 
 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  Kérelem 
Application 

Milyen jogosítást, felhatalmazást kér? 
What kind of rating, authorization apply for? 
 
 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 3. mellékletében meghatározott 
képzést sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the course in accordance with the appendix 3 to ……./2009. (…) 
KHEM regulations. 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
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3.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

Nyilatkozom, hogy a ………/2009. (…) KHEM rendelet 3. mellékletében meghatározott 
követelményeknek eleget tettem és a megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that I completed all the requirements according to the appendix 3 to …./2009. (…) KHEM regulations and the above 
datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 
 

4.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
- Minden olyan irat fénymásolata, ami a ………/2009. (…) KHEM rendelet 3. mellékletében 
meghatározott követelmények teljesítését igazolja 
- Copy all of the certifications that all the requirements according to the appendix 3 to …./2009. (…) KHEM regulations are met. 
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2. Helikopter pilóta szakszolgálati engedély, jogosítás és felhatalmazás kérelem és a kérelemhez 

benyújtandó iratok 
 
2.1. Növendék helikopter pilóta szakszolgálati engedély kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 

Növendék helikopter pilóta szakszolgálati engedély kérelem (SPL(H)) 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  SPL(H) KÉRELEM  
Application for SPL(H) 

 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 4. mellékletének 1.2.3 pontjában 
meghatározott képzést sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the course in accordance with the 1.2.3 of appendix 4 to 
……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
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3.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 
 

4.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
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2.2. Helikopter magánpilóta, kereskedelmi pilóta és légitársasági pilóta szakszolgálati engedély elméleti 
ismereti vizsga kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 
Helikopter magánpilóta, kereskedelmi pilóta és légitársasági pilóta szakszolgálati engedély elméleti 

ismereti vizsga kérelem 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  PPL(H) ELMÉLETI ISMERETI VIZSGA KÉRELEM 
Application for PPL(H) theoretical knowledge examination 

SPL(H) szakszolgálati engedély száma 
SPL(H) license number 

 

 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 4. mellékletének 2.1.2.4.1. pontjában 
meghatározott elméleti képzést sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the theoretical knowledge course in accordance with the 
2.1.2.4.1 of appendix 4 to ……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
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3.  CPL(H) ELMÉLETI ISMERETI VIZSGA KÉRELEM 
Application for CPL(H) theoretical knowledge examination 

PPL(H) szakszolgálati engedély száma 
PPL(H) license number 

 

Típusjogosítás 
Type rating 

 
Érvényességi ideje 
Validity of type rating 

 

 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 4. mellékletének 2.2.2.4.1. pontjában 
meghatározott elméleti képzést sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the theoretical knowledge course in accordance with the 
2.2.2.4.1 of appendix 4 to ……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
 

4.  ATPL(H) ELMÉLETI ISMERETI VIZSGA KÉRELEM 
Application for ATPL(H) theoretical knowledge examination 

CPL(H) szakszolgálati engedély száma 
CPL(H) license number 

 

M szerjogosítás (IR(H)) érvényességi ideje 
Validity of IR(H) rating 

 

Típusjogosítás 
Type rating 

 
Érvényességi ideje 
Validity of type rating 

 

 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 4. mellékletének 2.3.2.4.1. pontjában 
meghatározott elméleti képzést sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the theoretical knowledge course in accordance with the 
2.3.2.4.1 of appendix 4 to ……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
 

5.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 

6.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
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2.3. Helikopter magánpilóta, kereskedelmi pilóta és légitársasági pilóta szakszolgálati engedély jártassági 
vizsga kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 

Helikopter magánpilóta, kereskedelmi pilóta és légitársasági pilóta szakszolgálati engedély 
jártassági vizsga kérelem 

 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  HELIKOPTER PILÓTA ENGEDÉLY 
Helicopter Pilot License 

Milyen helikopter pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik? 
Helicopter pilot license, rating(s) 

SPL(H)  PPL(H)  CPL(H)  Száma:___________________________________ 
      Number: 

A jogosítás neve 
Rating(s) 

A jogosítás érvényességi ideje 
Validity of rating(s) 
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3.  KÉRELEM 
Application 

Milyen helikopter pilóta szakszolgálati engedély jártassági vizsgát kér? 
What kind of helicopter license’s skill test apply for? 

PPL(H)  CPL(H)  ATPL(H)  
 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 4. mellékletének 
2.1.2.4.2./2.2.2.4.2./2.3.2.4.2. pontjában meghatározott repülési képzést sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the flight training course in accordance with the 
2.1.2.4.2/2.2.2.4.2/2.3.2.4.2 of appendix 4 to ……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
 

4.  REPÜLÉSI TAPASZTALAT HELIKOPTEREN 
Flight experience on helicopter 

PIC id  
PIC time  

SPIC id  
SPIC time  

Teljes repülési id  
Total flight time  

A Repülési id  helikopter 
pilótaként 
Flight time as helicopter pilot 

Kétkormányos képzési id  
Dual instruction time  

PIC id  
PIC time  

SPIC id  
SPIC time  

Teljes repülési id  útvonalon 
Total cross-country time  

B Útvonal repülési id  
Cross-country time 

A 185 km (100NM) útvonalrepülés 
dátuma 
Date of the 185 kms (100NM) cross-country 
flight 

 

PIC id  
PIC time  
F/O id  
F/O time  

C Többpilótás helikopteren 
repült id  
Flight time on multi-pilot helicopter Teljes repülési id  

Total flight time  
PIC id  
PIC time  
F/O id  
F/O time  
Teljes repülési id  
Total flight time  
FNPT-n, FFS-en repült id  
Flight time on FNPT, FFS  

D M szeres id  
Instrument time 

M szeres képzési id  
Received instrument instruction time  
PIC id  
PIC time  
F/O id  
F/O time  E Éjszaka repült id  

Flight time by night 
Teljes repülési id  
Total flight time  

F MCC képzés 
MCC training Igen  Nem  

Yes    NO 
Dátum 
Date 
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5.  EGYÉB REPÜLÉSI TAPASZTALAT 
Other flight experience 

Milyen légijárm  pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkezik? 
Other flight crew license 
 

PPL(A) , CPL(A) , ATPL(A) , PPL(PLA) , CPL(PLA) , ATPL(PLA) , GPL  
A légijárm  pilóta szakszolgálati engedély(ek) száma(i): 
The flight crew license(s)’s number(s): 

A Repülési id  repül gép pilótaként 
Flight time as aeroplane pilot 

PIC id  
PIC time  

B Repülési id  helyb l felszálló repül gép pilótaként 
Flight time as powered-lift pilot 

PIC id  
PIC time  

C Repülési id  vitorlázó-repül gép pilótaként 
Flight time as glider pilot 

PIC id  
PIC time  

 

6.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 

7.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
- Az elméleti vizsgát igazoló jegyz könyv fénymásolata 
- Copy of theoretical knowledge examination report form 
- Típusjogosítás elméleti ismereti vizsga kérelem (ha alkalmazandó) 
- Application for type rating theoretical knowledge examination (if applicable) 
- Típusjogosítás jártassági vizsga kérelem (ha alkalmazandó) 
- Application for type rating skill test (if applicable) 
- Típusjogosítás meghosszabbítás kérelem (ha alkalmazandó) 
- Application for type rating revalidation (if applicable) 
- Bizonyítvány az MCC képzésr l (…./2009…(..). KHEM rendelet 4. melléklet 3. függelék) (ha 
alkalmazandó) 
- Certificate of MCC training (if applicable) 
- A repülési napló fénymásolata 
- Copy of Pilot Logbook 
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2.4. Helikopter típusjogosítás, m szerjogosítás (IR(H), repülés-oktatói jogosítás (FI(H)), ment  
jogosítás,t zoltó jogosítás, mez gazdasági jogosítás, teheremel  jogosítás, vontató jogosítás, elméleti 
ismereti vizsga kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 
Helikopter típusjogosítás, m szerjogosítás (IR(H), repülés-oktatói jogosítás (FI(H)), ment  jogosítás, 

t zoltó jogosítás, mez gazdasági jogosítás, teheremel  jogosítás, vontató jogosítás elméleti 
ismereti vizsga kérelem 

 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  HELIKOPTER PILÓTA ENGEDÉLY 
Helicopter Pilot License 

Milyen helikopter pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik? 
Helicopter pilot license, rating(s) 

PPL(H)  CPL(H)  ATPL(H)  Száma:___________________________________ 
      Number: 

A jogosítás neve 
Rating(s) 

A jogosítás érvényességi ideje 
Validity of rating(s) 
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3.  KÉRELEM 
Application 

Milyen helikopter pilóta jogosítás elméleti ismereti vizsgát kér? 
What kind of helicopter pilot rating’s theoretical knowledge examination apply for? 

Típusjogosítás ,  m szerjogosítás (IR(H) ,  repülés-oktatói jogosítás (FI(H)) , 
type rating  instrument rating   Flight instructor rating  

ment  jogosítás ,  t zoltó jogosítás ,  mez gazdasági jogosítás ,  
ambulance pilot rating fire fighting rating  agricultural pilot 

teheremel  jogosítás ,  vontató jogosítás  
load-lifting   towing rating 
 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 4. mellékletének 
3.1.3.1.1./3.2.2.2.1./3.3.2.4.1./3.4.2.3.1./3.5.2.3.1./3.6.2.3.1./3.7.2.3.1./3.8.2.3.1. pontjában 
meghatározott elméleti képzést sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the theoretical knowledge course in accordance with the 
3.1.3.1.1./3.2.2.2.1./3.3.2.4.1./3.4.2.3.1./3.5.2.3.1./3.6.2.3.1./3.7.2.3.1./3.8.2.3.1. of appendix 4 to ……./2009. (…) KHEM 
regulations. 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
 
 

4.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 
 

5.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
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2.5. Helikopter típusjogosítás, m szerjogosítás (IR(H), repülés-oktatói jogosítás (FI(H)), ment  jogosítás, 
t zoltó jogosítás, mez gazdasági jogosítás, teheremel  jogosítás, vontató jogosítás, NVFR jogosítás 
jártassági vizsga kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 
Helikopter típusjogosítás, m szerjogosítás (IR(H), repülés-oktatói jogosítás (FI(H)), ment  jogosítás, 

t zoltó jogosítás, mez gazdasági jogosítás, teheremel  jogosítás, vontató jogosítás, NVFR 
jogosítás jártassági vizsga kérelem 

 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  HELIKOPTER PILÓTA ENGEDÉLY 
Helicopter Pilot License 

Milyen helikopter pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik? 
Helicopter pilot license, rating(s) 

PPL(H)  CPL(H)  ATPL(H)  Száma:___________________________________ 
      Number: 

A jogosítás neve 
Rating(s) 

A jogosítás érvényességi ideje 
Validity of rating(s) 
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3.  KÉRELEM 
Application 

Milyen helikopter pilóta jogosítás jártassági vizsgát kér? 
What kind of helicopter pilot rating’s skill test apply for? 

Típusjogosítás ,  m szerjogosítás (IR(H) ,  repülés-oktatói jogosítás (FI(H)) , 
type rating  instrument rating   Flight instructor rating  

ment  jogosítás ,  t zoltó jogosítás ,  mez gazdasági jogosítás ,  
ambulance pilot rating fire fighting rating  agricultural pilot 

teheremel  jogosítás ,  vontató jogosítás , NVFR jogosítás  
load-lifting   towing rating  NVFR rating 
 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 4. mellékletének 
3.1.3.1.2./3.2.2.2.2./3.3.2.4.2./3.4.2.3.2./3.5.2.3.2./3.6.2.3.2./3.7.2.3.2./3.8.2.3.2./2.1.1.2. (1)/2.2.1.2.1. 
pontjában meghatározott repülési képzést sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the flight training course in accordance with the 
3.1.3.1.2./3.2.2.2.2./3.3.2.4.2./3.4.2.3.2./3.5.2.3.2./3.6.2.3.2./3.7.2.3.2./3.8.2.3.2./2.1.1.2. (1)/2.2.1.2.1. of appendix 4 to 
……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
 

4.  REPÜLÉSI TAPASZTALAT HELIKOPTEREN 
Flight experience on helicopter 

PIC id  
PIC time  

SPIC id  
SPIC time  

Teljes repülési id  
Total flight time  

A Repülési id  helikopter 
pilótaként 
Flight time as helicopter pilot 

Kétkormányos képzési id  
Dual instruction time  

PIC id  
PIC time  

SPIC id  
SPIC time  

Teljes repülési id  útvonalon 
Total cross-country time  

B Útvonal repülési id  
Cross-country time 

Képzési id  útvonalon 
Cross-country flight training time  

PIC id  
PIC time  
F/O id  
F/O time  

C Többpilótás helikopteren 
repült id  
Flight time on multi-pilot helicopter Teljes repülési id  

Total flight time  
PIC id  
PIC time  
F/O id  
F/O time  
Teljes repülési id  
Total flight time  
FNPT-n, FFS-en repült id  
Flight time on FNPT, FFS  

D M szeres id  
Instrument time 

M szeres képzési id  
Received instrument instruction time  
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PIC id  
PIC time  
F/O id  
F/O time  E Éjszaka repült id  

Flight time by night 
Teljes repülési id  
Total flight time  

F Felszállások száma 
Number of take-offs  
 

5.  EGYÉB REPÜLÉSI TAPASZTALAT 
Other flight experience 

Milyen légijárm  pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkezik? 
Other flight crew license 
 

PPL(A) , CPL(A) , ATPL(A) , PPL(PLA) , CPL(PLA) , ATPL(PLA)  
A légijárm  pilóta szakszolgálati engedély(ek) száma(i): 
The flight crew license(s)’s number(s): 

Milyen légijárm  pilóta jogosítással rendelkezik? 
Flight crew license rating(s) 
 

IR(A) , IR(PLA) , FI(A) , FI(PLA) ,  mez gazdasági(A) ,  vontató(A)  
      agricultural(A)   towing(A) 
 

6.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 

7.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
- A repülési napló fénymásolata 
- Copy of Pilot Logbook 
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2.6. Helikopter típusjogosítás, m szerjogosítás (IR(H), repülés-oktatói jogosítás (FI(H)), ment  jogosítás, 
t zoltó jogosítás, mez gazdasági jogosítás, teheremel  jogosítás, vontató jogosítás meghosszabbítás 
kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 
Helikopter típusjogosítás, m szerjogosítás (IR(H), repülés-oktatói jogosítás (FI(H)), ment  jogosítás, 

t zoltó jogosítás, mez gazdasági jogosítás, teheremel  jogosítás, vontató jogosítás 
meghosszabbítás kérelem 

 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  KÉRELEM 
Application 

Milyen helikopter pilóta jogosítás meghosszabbítását kéri? 
What kind of helicopter pilot rating’s revalidation apply for? 

Típusjogosítás ,  m szerjogosítás (IR(H) ,  repülés-oktatói jogosítás (FI(H)) , 
type rating  instrument rating   Flight instructor rating  

ment  jogosítás ,  t zoltó jogosítás ,  mez gazdasági jogosítás ,  
ambulance pilot rating fire fighting rating  agricultural pilot 

teheremel  jogosítás ,  vontató jogosítás , 
load-lifting   towing rating 
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3.  REPÜLÉSI KÖVETELMÉNYEK 
Flight requirements 

A Típusjogosítás 
Type rating 

Fel és leszállások száma 
az adott típussal a 
megel z  12 hónapban 
Number of T/O and LND ont he 
type in previous 12 months 

 

B M szerjogosítás (IR(H) 
IFR szerint repült id  a 
megel z  12 hónapban 
IFR Flight time in previous 12 
months 

 

C Repülés-oktatói jogosítás (FI(H)) 

Repülés oktatási id  a 
megel z  36 hónapban 12 
hónaponként 
Flight instructor time in previous 36 
months 12 monthly 

            /                / 

D Ment  jogosítás 
Ambulance rating 

Ment  felszállások száma 
a megel z  2 évben 
félévenként 
Ambulance T/O number in previous 
2 years half yearly 

        /            /            /  

E T zoltó jogosítás 
Fire fighting rating 

T zoltó felszállások 
száma a megel z  2 
évben félévenként 
Fire fighting T/O number in 
previous 2 years half yearly 

        /            /            /  

F Mez gazdasági jogosítás 
Agricultural rating 

Mez gazdasági 
felszállások száma a 
megel z  2 évben 
évenként 
Agricultural T/O number in previous 
2 years half yearly 

                   / 

G Teheremel  jogosítás 
Load-lifting rating 

Teheremel i felszállások 
száma a megel z  2 
évben félévenként 
Load-lifting T/O number in previous 
2 years half yearly 

        /            /            /  

H Vontató jogosítás 
Towing rating 

Vontatások száma a 
megel z  2 évben 
évenként 
Towing T/O number in previous 2 
years yearly 

                    / 

 

4.  A REPÜLÉS OKTATÓ NYILATKOZATA (HA ALKALMAZANDÓ) 
Flight instructor’s declaration (if applicable) 

 

Igazolom, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 4. mellékletének 3.1.4.2. 
(2)/3.2.3.2.(2)/3.3.3.2.(2)/3.4.3.2.(2)/3.5.3.2.(2)/3.6.3.2.(2)/3.7.3.2.(2)/3.8.3.2.(2) pontjában 
meghatározott gyakorlatba hozó repülést végrehajtotta. 
I hereby certify that the applicant completed the additional practice flight according to the 3.1.4.2. (2)/3.2.3.2.(2)/3.3.3.2.(2)/ 
3.4.3.2.(2)/3.5.3.2.(2)/3.6.3.2.(2)/3.7.3.2.(2)/3.8.3.2.(2) of appendix 4 to ……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
      ______________________________________ 
       A repülés oktató aláírása 
 Signature of FI(H) 
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5.  A KÉSZSÉG ELLEN RZ  REPÜLÉS ADATAI (HA ALKALMAZANDÓ) 
Proficiency check’s datas (if applicable) 

A repülés dátuma 
Date of flight 

 

A vizsgáztató aláírása 
Examiner’s signature 

 A vizsgáztatói 
felhatalmazás száma 
Examiner authorization’s 
number 

 

 
 

6.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 

7.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

- A repülési napló fénymásolata 
- Copy of Pilot Logbook 
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2.7. Helikopter repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelem és újraengedélyezési kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 

Helikopter repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelem és újraengedélyezési kérelem 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  HELIKOPTER PILÓTA ENGEDÉLY 
Helicopter Pilot License 

Milyen helikopter pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik? 
Helicopter pilot license, rating(s) 

PPL(H)  CPL(H)  ATPL(H)  Száma:___________________________________ 
      Number: 

A jogosítás neve 
Rating(s) 

A jogosítás érvényességi ideje 
Validity of rating(s) 
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3.  REPÜLÉSI TAPASZTALAT 
Flight experience 

Teljes repülési id  
Total flight time  

Repülési id  helikopter pilótaként 
Flight time as helicopter pilot Repülés oktatási id  

Flight instruction time  

 

4.  REPÜLÉSI KÖVETELMÉNY ÚJRAENGEDÉLYEZÉSHEZ (HA ALKALMAZANDÓ) 
Flight requirements for re-authorization (if applicable) 

Jártassági vizsgák/készség ellen rzések száma a 
megel z  3 évben évente 
Skill test/proficiency check number in the previous 3 years yearly 

                        /                           /                     

 
 

5.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 

6.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- A repülési napló fénymásolata 
- Copy of pilot logbook 
- A légiközlekedési hatóság által megtartott elméleti tanfolyam sikeres elvégzését igazoló 
jegyz könyv fénymásolata 
- Copy of the certificate of the completion of the theoretical knowledge course conducted by the NTA DAT 
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3. Ballon pilóta szakszolgálati engedély, jogosítás és felhatalmazás kérelem és a kérelemhez 
benyújtandó iratok 

 
3.1. Növendék ballon pilóta szakszolgálati engedély kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 

Növendék ballon pilóta szakszolgálati engedély kérelem (SBPL) 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  SBPL KÉRELEM  
Application for SBPL 

 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 5. mellékletének 1.2.3 pontjában 
meghatározott képzést sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the course in accordance with the 1.2.3 of appendix 5 to 
……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
 
 

3.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
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4.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
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3.2. Ballon pilóta szakszolgálati engedély kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 

Ballon pilóta szakszolgálati engedély kérelem 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  SZAKSZOLGÁLATI KÖVETELMÉNYEK 
License requirements 

SBPL szakszolgálati engedély száma 
SBPL number 

 

 

3.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 

4.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
- BR jogosítás kérelem 
- Application for BR 
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3.3. Ballon jogosítás (BR), repülés-oktatói jogosítás (FI(B)), NVFR jogosítás kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 

Ballon jogosítás (BR), repülés-oktatói jogosítás (FI(B)), NVFR jogosítás kérelem 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  BALLON PILÓTA ENGEDÉLY 
Balloon Pilot License 

Milyen ballon pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik? 
Balloon pilot license, rating(s) 

BPL    Száma:___________________________________ 
   Number: 

A jogosítás neve 
Rating(s) 

A jogosítás érvényességi ideje 
Validity of rating(s) 

  
  
  
 

3.  KÉRELEM 
Application 

Milyen ballon pilóta jogosítást kér? 
What kind of balloon rating apply for? 

Ballon jogosítás (BR) , repülés-oktatói jogosítás (FI(B)) , NVFR jogosítás  
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4.  A KÉPZÉSI SZERVEZET NYILATKOZATA 
Declaration of training organisation 

 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 5. mellékletének 2.2.1.1./2.3.2.4. 
pontjában meghatározott képzési követelményeket sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the training requirements in accordance with the 2.2.1.1./2.3.2.4 
of appendix 5 to ……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
 
 

5.  REPÜLÉSI TAPASZTALAT (ÉRTELEMSZER EN) 
Flight experience 

A Repülési id  ballon pilótaként 
Flight time as balloon pilot 

Teljes repülési id  
Total flight time  

Összesen 
Total  

B Indítások és emelkedések száma 
Starts and lifts number 

Egyedül 
Solo  

Teljes repülési id  
éjszaka 
Total flight time by night 

 

Egyedül repült id  
éjszaka 
Solo flight time by night 

 C Éjszaka repült id  
Flight time by night 

Indítások és 
emelkedések száma 
éjszaka 
Number of starts and lifts by 
night 

 

 
 

6.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 
 

7.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
- A repülési napló fénymásolata 
- Copy of Pilot Logbook 
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3.4. Ballon jogosítás (BR), repülés-oktatói jogosítás meghosszabbítás kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 

Ballon jogosítás (BR), repülés-oktatói jogosítás (FI(B)) meghosszabbítás kérelem 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  KÉRELEM 
Application 

Milyen ballon pilóta jogosítás meghosszabbítását kéri? 
What kind of balloon rating revalidation apply for? 

Ballon jogosítás (BR) , repülés-oktatói jogosítás (FI(B)) , 
 

3.  REPÜLÉSI KÖVETELMÉNYEK 
Flight requirements 

Indítások és emelkedések száma a 
megel z  2 évben 12 hónaponként 
Starts and lifts number in previous 2 years 12 
monthly 

             / 
A Ballon jogosítás (BR) 

Repülési id  a megel z  2 évben 
12 hónaponként 
Flight time in previous 2 years 12 monthly 

             / 

B Repülés-oktatói jogosítás (FI(B)) 
Repülés oktatási id  a megel z  36 
hónapban 12 hónaponként 
Flight instructor time in previous 36 months 12 
monthly 

        /             / 



22966 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám

 

4.  A REPÜLÉS OKTATÓ NYILATKOZATA (HA ALKALMAZANDÓ) 
Flight instructor’s declaration (if applicable) 

 

Igazolom, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 5. mellékletének 
2.2.2.2.(2)/2.3.3.2.(2) pontjában meghatározott gyakorlatba hozó repülést végrehajtotta. 
I hereby certify that the applicant completed the additional practice flight according to the 2.2.2.2.(2)/2.3.3.2.(2) of appendix 5 to 
……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
      ______________________________________ 
       A repülés oktató aláírása 
 Signature of FI(B) 
 

5.  A KÉSZSÉG ELLEN RZ  REPÜLÉS ADATAI (HA ALKALMAZANDÓ) 
Proficiency check’s datas (if applicable) 

A repülés dátuma 
Date of flight 

 

A vizsgáztató aláírása 
Examiner’s signature 

 A vizsgáztatói 
felhatalmazás száma 
Examiner authorization’s 
number 

 

 

6.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 

7.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- A repülési napló fénymásolata 
- Copy of Pilot Logbook 
- A készség-ellen rz  repülés jegyz könyv fénymásolata 
- Copy of the proficiency check report form 
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3.5. Ballon repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelem és újraengedélyezési kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 

Ballon repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelem és újraengedélyezési kérelem 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  BALLON PILÓTA ENGEDÉLY 
Balloon Pilot License 

Milyen ballon pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik? 
Balloon pilot license, rating(s) 

BPL    Száma:___________________________________ 
   Number: 

A jogosítás neve 
Rating(s) 

A jogosítás érvényességi ideje 
Validity of rating(s) 
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3.  REPÜLÉSI TAPASZTALAT 
Flight experience 

Teljes repülési id  
Total flight time  

Repülési id  ballon pilótaként 
Flight time as balloon pilot Repülés oktatási id  

Flight instruction time  

 

4.  REPÜLÉSI KÖVETELMÉNY ÚJRAENGEDÉLYEZÉSHEZ (HA ALKALMAZANDÓ) 
Flight requirements for re-authorization (if applicable) 

Jártassági vizsgák/készség ellen rzések száma a megel z  3 
évben évente 
Skill test/proficiency check number in the previous 3 years yearly 

             /               /                

 
 

5.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 

6.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- A repülési napló fénymásolata 
- Copy of pilot logbook 
- A légiközlekedési hatóság által megtartott elméleti tanfolyam sikeres elvégzését igazoló 
jegyz könyv fénymásolata 
- Copy of the certificate of the completion of the theoretical knowledge course conducted by the NTA DAT 
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4. Léghajó pilóta szakszolgálati engedély, jogosítás és felhatalmazás kérelem és a kérelemhez 
benyújtandó iratok 

 
4.1. Növendék léghajó pilóta szakszolgálati engedély kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 

Növendék léghajó pilóta szakszolgálati engedély kérelem (SPL(AS)) 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  SPL(AS) KÉRELEM  
Application for SPL(AS) 

 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 6. mellékletének 1.2.3 pontjában 
meghatározott képzést sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the course in accordance with the 1.2.3 of appendix 6 to 
……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
 
 

3.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
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4.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
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4.2. Léghajó magánpilóta és kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély elméleti ismereti vizsga kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 

Léghajó magánpilóta és kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély elméleti ismereti vizsga 
kérelem 

 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  PPL(AS) ELMÉLETI ISMERETI VIZSGA KÉRELEM 
Application for PPL(AS) theoretical knowledge examination 

SPL(AS) szakszolgálati engedély száma 
SPL(AS) license number 

 

 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 6. mellékletének 2.1.2.4.1. pontjában 
meghatározott elméleti képzést sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the theoretical knowledge course in accordance with the 
2.1.2.4.1 of appendix 6 to ……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
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3.  CPL(AS) ELMÉLETI ISMERETI VIZSGA KÉRELEM 
Application for CPL(AS) theoretical knowledge examination 

PPL(AS) szakszolgálati engedély száma 
PPL(AS) license number 

 

Típusjogosítás 
Type rating 

 
Érvényességi ideje 
Validity of type rating 

 

 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 6. mellékletének 2.2.2.4.1. pontjában 
meghatározott elméleti képzést sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the theoretical knowledge course in accordance with the 
2.2.2.4.1 of appendix 6 to ……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
 

4.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 

5.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
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4.3. Léghajó magánpilóta és kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély jártassági vizsga kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 

Léghajó magánpilóta és kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély jártassági vizsga kérelem 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  LÉGHAJÓ PILÓTA ENGEDÉLY 
Airship Pilot License 

Milyen léghajó pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik? 
Airship pilot license, rating(s) 

SPL(AS)  PPL(AS)   Száma:___________________________________ 
     Number: 

A jogosítás neve 
Rating(s) 

A jogosítás érvényességi ideje 
Validity of rating(s) 
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3.  KÉRELEM 
Application 

Milyen léghajó pilóta szakszolgálati engedély jártassági vizsgát kér? 
What kind of airship license’s skill test apply for? 

PPL(AS)  CPL(AS)  
 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 6. mellékletének 2.1.2.4.2./2.2.2.4.2. 
pontjában meghatározott repülési képzést sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the flight training course in accordance with the 
2.1.2.4.2/2.2.2.4.2 of appendix 6 to ……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
 

4.  REPÜLÉSI TAPASZTALAT LÉGHAJÓN 
Flight experience on airship 

PIC id  
PIC time  

SPIC id  
SPIC time  

Teljes repülési id  
Total flight time  

A Repülési id  léghajó 
pilótaként 
Flight time as airship pilot 

Kétkormányos képzési id  
Dual instruction time  

PIC id  
PIC time  

SPIC id  
SPIC time  

Teljes repülési id  útvonalon 
Total cross-country time  

B Útvonal repülési id  
Cross-country time 

A 45 km (25NM) útvonalrepülés 
dátuma 
Date of the 45 kms (25NM) cross-country 
flight 

 

PIC id  
PIC time  
F/O id  
F/O time  

C Többpilótás léghajón 
repült id  
Flight time on multi-pilot airship Teljes repülési id  

Total flight time  
PIC id  
PIC time  
F/O id  
F/O time  
Teljes repülési id  
Total flight time  

D M szeres id  
Instrument time 

M szeres képzési id  
Received instrument instruction time  
PIC id  
PIC time  
F/O id  
F/O time  E Éjszaka repült id  

Flight time by night 
Teljes repülési id  
Total flight time  

F MCC képzés 
MCC training Igen  Nem  

Yes    NO 
Dátum 
Date 

G Felszállások és 
leszállások száma 
Number of T/O and LDG 
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5.  EGYÉB REPÜLÉSI TAPASZTALAT 
Other flight experience 

Milyen légijárm  pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkezik? 
Other flight crew license 
 

PPL(A) , CPL(A) , ATPL(A) , PPL(PLA) , CPL(PLA) , ATPL(PLA) , PPL(H) , 

CPL(H) , ATPL(H)  
A légijárm  pilóta szakszolgálati engedély(ek) száma(i): 
The flight crew license(s)’s number(s): 

A Repülési id  repül gép pilótaként 
Flight time as aeroplane pilot 

PIC id  
PIC time  

B Repülési id  helyb l felszálló repül gép pilótaként 
Flight time as powered-lift pilot 

PIC id  
PIC time  

C Repülési id  helikopter pilótaként 
Flight time as helicopter pilot 

PIC id  
PIC time  

 

6.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 
 

7.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
- Az elméleti vizsgát igazoló jegyz könyv fénymásolata 
- Copy of theoretical knowledge examination report form 
- Típusjogosítás elméleti ismereti vizsga kérelem (ha alkalmazandó) 
- Application for type rating theoretical knowledge examination (if applicable) 
- Típusjogosítás jártassági vizsga kérelem (ha alkalmazandó) 
- Application for type rating skill test (if applicable) 
- Típusjogosítás meghosszabbítás kérelem (ha alkalmazandó) 
- Application for type rating revalidation (if applicable) 
- Bizonyítvány az MCC képzésr l (…./2009…(..). KHEM rendelet 6. melléklet 3. függelék) (ha 
alkalmazandó) 
- Certificate of MCC training (if applicable) 
- A repülési napló fénymásolata 
- Copy of Pilot Logbook 
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4.4. Léghajó típusjogosítás, m szerjogosítás (IR(AS), repülés-oktatói jogosítás (FI(AS)) elméleti ismereti 
vizsga kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 
Léghajó típusjogosítás, m szerjogosítás (IR(AS), repülés-oktatói jogosítás (FI(AS)) elméleti ismereti 

vizsga kérelem 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  LÉGHAJÓ PILÓTA ENGEDÉLY 
Airship Pilot License 

Milyen léghajó pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik? 
Airship pilot license, rating(s) 

PPL(AS)  CPL(AS)  Száma:___________________________________ 
    Number: 

A jogosítás neve 
Rating(s) 

A jogosítás érvényességi ideje 
Validity of rating(s) 
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3.  KÉRELEM 
Application 

Milyen léghajó pilóta jogosítás elméleti ismereti vizsgát kér? 
What kind of airship pilot rating’s theoretical knowledge examination apply for? 

Típusjogosítás ,  m szerjogosítás (IR(AS) ,  repülés-oktatói jogosítás (FI(AS)) , 
type rating  instrument rating   Flight instructor rating  
 
 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 6. mellékletének 
3.1.3.1.1./3.2.2.2.1./3.3.2.4.1. pontjában meghatározott elméleti képzést sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the theoretical knowledge course in accordance with the 
3.1.3.1.1./3.2.2.2.1./3.3.2.4.1. of appendix 6 to ……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
 
 

4.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 
 

5.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
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4.5. Léghajó típusjogosítás, m szerjogosítás (IR(AS), repülés-oktatói jogosítás (FI(AS)) és NVFR jogosítás 
jártassági vizsga kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 
Léghajó típusjogosítás, m szerjogosítás (IR(AS), repülés-oktatói jogosítás (FI(AS)), NVFR jogosítás 

jártassági vizsga kérelem 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  LÉGHAJÓ PILÓTA ENGEDÉLY 
Airship Pilot License 

Milyen léghajó pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik? 
Airship pilot license, rating(s) 

PPL(AS)  CPL(AS)   Száma:___________________________________ 
     Number: 

A jogosítás neve 
Rating(s) 

A jogosítás érvényességi ideje 
Validity of rating(s) 
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3.  KÉRELEM 
Application 

Milyen léghajó pilóta jogosítás jártassági vizsgát kér? 
What kind of airship pilot rating’s skill test apply for? 

Típusjogosítás ,  m szerjogosítás (IR(AS) ,  repülés-oktatói jogosítás (FI(AS)) , 
type rating  instrument rating   Flight instructor rating  

NVFR jogosítás  
NVFR rating 
 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 6. mellékletének 
3.1.3.1.2./3.2.2.2.2./3.3.2.4.2. pontjában meghatározott repülési képzést sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the flight training course in accordance with the 
3.1.3.1.2./3.2.2.2.2./3.3.2.4.2. of appendix 6 to ……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
 

4.  REPÜLÉSI TAPASZTALAT LÉGHAJÓN 
Flight experience on airship 

PIC id  
PIC time  

SPIC id  
SPIC time  

Teljes repülési id  
Total flight time  

A Repülési id  léghajó 
pilótaként 
Flight time as airship pilot 

Kétkormányos képzési id  
Dual instruction time  

PIC id  
PIC time  

SPIC id  
SPIC time  

Teljes repülési id  útvonalon 
Total cross-country time  

Képzési id  útvonalon 
Cross-country flight training time  

B Útvonal repülési id  
Cross-country time 

A 45 km (25 NM) útvonalrepülés 
dátuma 
Date of the 45 km(25 NM) long cross-country 
flight 

 

PIC id  
PIC time  
F/O id  
F/O time  

C Többpilótás léghajón 
repült id  
Flight time on multi-pilot airship Teljes repülési id  

Total flight time  
PIC id  
PIC time  
F/O id  
F/O time  
Teljes repülési id  
Total flight time  
FNPT-n, FFS-en repült id  
Flight time on FNPT, FFS  

D M szeres id  
Instrument time 

M szeres képzési id  
Received instrument instruction time  
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PIC id  
PIC time  
F/O id  
F/O time  E Éjszaka repült id  

Flight time by night 
Teljes repülési id  
Total flight time  

F Felszállások száma 
Number of take-offs  
 

5.  EGYÉB REPÜLÉSI TAPASZTALAT 
Other flight experience 

Milyen légijárm  pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkezik? 
Other flight crew license 
 

PPL(A) , CPL(A) , ATPL(A) , PPL(PLA) , CPL(PLA) , ATPL(PLA) , PPL(H) , 

CPL(H) , ATPL(H)  
A légijárm  pilóta szakszolgálati engedély(ek) száma(i): 
The flight crew license(s)’s number(s): 

Milyen légijárm  pilóta jogosítással rendelkezik? 
Flight crew license rating(s) 
 

IR(A) , IR(PLA) , IR(H) , FI(A) , FI(PLA) , FI(H)  
 
 

6.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 

7.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
- Az elméleti vizsgát igazoló jegyz könyv fénymásolata 
- Copy of theoretical knowledge examination report form 
- A repülési napló fénymásolata 
- Copy of Pilot Logbook 
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4.6. Léghajó típusjogosítás, m szerjogosítás (IR(AS), repülés-oktatói jogosítás (FI(AS)) meghosszabbítás 
kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 

Léghajó típusjogosítás, m szerjogosítás (IR(AS), repülés-oktatói jogosítás (FI(AS)) 
meghosszabbítás kérelem 

 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  KÉRELEM 
Application 

Milyen léghajó pilóta jogosítás meghosszabbítását kéri? 
What kind of airship pilot rating’s revalidation apply for? 

Típusjogosítás ,  m szerjogosítás (IR(AS) ,  repülés-oktatói jogosítás (FI(AS)) , 
type rating  instrument rating   Flight instructor rating  
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3.  REPÜLÉSI KÖVETELMÉNYEK 
Flight requirements 

A Típusjogosítás 
Type rating 

Fel és leszállások száma az adott 
típussal a megel z  12 hónapban 
Number of T/O and LND on the type in the 
previous 12 months 

 

B M szerjogosítás (IR(AS) 
Instrument rating 

IFR szerint repült id  a megel z  
12 hónapban 
IFR flight time in the previous 12 months 

 

C Repülés-oktatói jogosítás (FI(AS)) 
Flight Instructor rating 

Repülés oktatási id  a megel z  36 
hónapban 12 hónaponként 
Flight time as instructor in the previous 36 
months 12 monthly 

        /           / 

 
 

4.  A REPÜLÉS OKTATÓ NYILATKOZATA (HA ALKALMAZANDÓ) 
Flight instructor’s declaration (if applicable) 

 

Igazolom, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 6. mellékletének 3.1.4.2. 
(2)/3.2.3.2.(2)/3.3.3.2.(2) pontjában meghatározott gyakorlatba hozó repülést végrehajtotta. 
I hereby certify that the applicant completed the additional practice flight according to the 3.1.4.2. (2)/3.2.3.2.(2)/3.3.3.2.(2) of 
appendix 6 to ……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
      ______________________________________ 
       A repülés oktató aláírása 
 Signature of FI(AS) 
 

5.  A KÉSZSÉG ELLEN RZ  REPÜLÉS ADATAI (HA ALKALMAZANDÓ) 
Proficiency check’s datas (if applicable) 

A repülés dátuma 
Date of flight 

 

A vizsgáztató aláírása 
Examiner’s signature 

 A vizsgáztatói 
felhatalmazás száma 
Examiner authorization’s 
number 

 

 

6.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 

7.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

- A repülési napló fénymásolata 
- Copy of Pilot Logbook 
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4.7. Léghajó repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelem és újraengedélyezési kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 

Léghajó repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelem és újraengedélyezési kérelem 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  LÉGHAJÓ PILÓTA ENGEDÉLY 
Airship Pilot License 

Milyen léghajó pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik? 
Airship pilot license, rating(s) 

PPL(AS)  CPL(AS)   Száma:___________________________________ 
     Number: 

A jogosítás neve 
Rating(s) 

A jogosítás érvényességi ideje 
Validity of rating(s) 
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3.  REPÜLÉSI TAPASZTALAT 
Flight experience 

Teljes repülési id  
Total flight time  

Repülési id  léghajó pilótaként 
Flight time as airship pilot Repülés oktatási id  

Flight instruction time  

 

4.  REPÜLÉSI KÖVETELMÉNY ÚJRAENGEDÉLYEZÉSHEZ (HA ALKALMAZANDÓ) 
Flight requirements for re-authorization (if applicable) 

Jártassági vizsgák/készség ellen rzések száma a megel z  
3 évben évente 
Skill test/proficiency check number in the previous 3 years yearly 

               /                 /                    

 
 

5.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 

6.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- A repülési napló fénymásolata 
- Copy of pilot logbook 
- A légiközlekedési hatóság által megtartott elméleti tanfolyam sikeres elvégzését igazoló 
jegyz könyv fénymásolata 
- Copy of the certificate of the completion of the theoretical knowledge course conducted by the NTA DAT 
 
 



2009/90. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 22985

5. Vitorlázó-repül gép pilóta szakszolgálati engedély, jogosítás és felhatalmazás kérelem és a 
kérelemhez benyújtandó iratok 

 
5.1. Növendék vitorlázó-repül gép pilóta szakszolgálati engedély kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 

Növendék vitorlázó-repül gép pilóta szakszolgálati engedély kérelem (SGPL) 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  SGPL KÉRELEM  
Application for SGPL 

 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 7. mellékletének 1.2.3 pontjában 
meghatározott képzést sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the course in accordance with the 1.2.3 of appendix 7 to 
……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
 
 

3.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
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4.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
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5.2. Vitorlázó-repül gép pilóta szakszolgálati engedély kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 

Vitorlázó-repül gép pilóta szakszolgálati engedély kérelem 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  SZAKSZOLGÁLATI KÖVETELMÉNYEK 
License requirements 

SGPL szakszolgálati engedély száma 
SGPL number 

 

 

3.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 

4.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
- GR jogosítás kérelem 
- Application for GR 
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5.3. Vitorlázó jogosítás (GR), repülés-oktatói jogosítás (FI(G)) kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 

Vitorlázó jogosítás (GR), repülés-oktatói jogosítás (FI(G)) kérelem 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  VITORLÁZÓ-REPÜL GÉP PILÓTA ENGEDÉLY 
Glider Pilot License 

Milyen vitorlázó-repül gép pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik? 
Glider pilot license, rating(s) 

GPL    Száma:___________________________________ 
   Number: 

A jogosítás neve 
Rating(s) 

A jogosítás érvényességi ideje 
Validity of rating(s) 

  
  
  
 

3.  KÉRELEM 
Application 

Milyen vitorlázó-repül gép pilóta jogosítást kér? 
What kind of glider rating apply for? 

Vitorlázó jogosítás (GR) , repülés-oktatói jogosítás (FI(G))  
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4.  A KÉPZÉSI SZERVEZET NYILATKOZATA 
Declaration of training organisation 

 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 7. mellékletének 2.2.1.1./2.3.2.5. 
pontjában meghatározott képzési követelményeket sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the training requirements in accordance with the 2.2.1.1./2.3.2.5. 
of appendix 7 to ……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
 
 

5.  REPÜLÉSI TAPASZTALAT (ÉRTELEMSZER EN) 
Flight experience 

Teljes repülési id  
Total flight time  A Repülési id  vitorlázó-repül gép 

pilótaként 
Flight time as glider pilot Egyedül repült id  

Solo flight time  

Összesen 
Total  

Egyedül 
Solo  B Felszállások száma 

Number of T/O 

A 2 egyedüli 180 perces repülés 
dátuma 
Date of 2 solo 180 minutes flight 

               / 
 

6.  EGYÉB REPÜLÉSI TAPASZTALAT 
OTHER FLIGHT EXPERIENCE 

Milyen légijárm  pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkezik? 
Other flight crew license 
 

PPL(A) , CPL(A) , ATPL(A) , PPL(PLA) , CPL(PLA) , ATPL(PLA) , PPL(H) , 

CPL(H) , ATPL(H)  
A légijárm  pilóta szakszolgálati engedély(ek) száma(i): 
The flight crew license(s)’s number(s): 

A Repülési id  repül gép pilótaként 
Flight time as aeroplane pilot 

PIC id  
PIC time  

B Repülési id  helyb l felszálló repül gép pilótaként 
Flight time as powered-lift aeroplane 

PIC id  
PIC time  

C Repülési id  helikopter pilótaként 
Flight time as helicopter pilot 

PIC id  
PIC time  

 

7.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
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8.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
- A repülési napló fénymásolata 
- Copy of Pilot Logbook 
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5.4. Vitorlázó jogosítás (GR), repülés-oktatói jogosítás (FI(G)) meghosszabbítás kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 

Vitorlázó jogosítás (GR), repülés-oktatói jogosítás (FI(G)) meghosszabbítás kérelem 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  KÉRELEM 
Application 

Milyen vitorlázó-repül gép pilóta jogosítás meghosszabbítását kéri? 
What kind of glider pilot rating revalidation apply for? 
 

Vitorlázó jogosítás (GR) , repülés-oktatói jogosítás (FI(G)) , 
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3.  REPÜLÉSI KÖVETELMÉNYEK 
Flight requirements 

Felszállások száma a 
megel z  2 évben 12 
hónaponként 
Number of T/O in the previous 2 
years 12 monthly 

             /                  (cs) 
             /                   (v) 

A Vitorlázó-repül gép jogosítás 
(GR) Repülési id  a megel z  2 

évben 12 hónaponként 
Flight time in the previous 2 years 
12 monthly 

                     / 

Repülés oktatási id  a 
megel z  2 évben 
Instruction time in the previous 2 
years 

                     / 

Repülési id  a megel z  2 
évben 12 hónaponként 
Flight time in the previous 2 years 
12 monthly 

 B Repülés-oktatói jogosítás (FI(G)) 

Felszállások száma a 
megel z  2 évben 
Number of T/O in the previous 2 
years 

 

 

4.  A KÉSZSÉG ELLEN RZ  REPÜLÉS ADATAI (HA ALKALMAZANDÓ) 
Proficiency check’s datas (if applicable) 

A repülés dátuma 
Date of flight 

 

A vizsgáztató aláírása 
Examiner’s signature 

 A vizsgáztatói 
felhatalmazás száma 
Examiner authorization’s 
number 

 

 

5.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 

6.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- A repülési napló fénymásolata 
- Copy of Pilot Logbook 
- A készség-ellen rz  repülés jegyz könyv fénymásolata 
- Copy of the proficiency check report form 
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5.5. Vitorlázó-repül gép repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelem és újraengedélyezési kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 

Vitorlázó-repül gép repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelem és újraengedélyezési kérelem 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  VITORLÁZÓ-REPÜL GÉP PILÓTA ENGEDÉLY 
Glider Pilot License 

Milyen vitorlázó-repül gép pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik? 
Glider pilot license, rating(s) 

GPL    Száma:___________________________________ 
   Number: 

A jogosítás neve 
Rating(s) 

A jogosítás érvényességi ideje 
Validity of rating(s) 
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3.  REPÜLÉSI TAPASZTALAT 
Flight experience 

Teljes repülési id  
Total flight time  Repülési id  vitorlázó-repül gép 

pilótaként 
Flight time as glider pilot Repülés oktatási id  

Flight instruction time  

 

4.  REPÜLÉSI KÖVETELMÉNY ÚJRAENGEDÉLYEZÉSHEZ (HA ALKALMAZANDÓ) 
Flight requirements for re-authorization (if applicable) 

Jártassági vizsgák/készség ellen rzések száma a megel z  
3 évben évente 
Skill test/proficiency check number in the previous 3 years yearly 

              /                 /                     

 

5.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 

6.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- A repülési napló fénymásolata 
- Copy of pilot logbook 
- A légiközlekedési hatóság által megtartott elméleti tanfolyam sikeres elvégzését igazoló 
jegyz könyv fénymásolata 
- Copy of the certificate of the completion of the theoretical knowledge course conducted by the NTA DAT 
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6. Helyb l felszálló repül gép pilóta szakszolgálati engedély, jogosítás és felhatalmazás kérelem 
és a kérelemhez benyújtandó iratok 

 
6.1. Növendék helyb l felszálló repül gép pilóta szakszolgálati engedély kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 

Növendék helyb l felszálló repül gép pilóta szakszolgálati engedély kérelem (SPL(PLA)) 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  SPL(PLA) KÉRELEM  
Application for SPL(PLA) 

 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 8. mellékletének 1.2.3 pontjában 
meghatározott képzést sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the course in accordance with the 1.2.3 of appendix 8 to 
……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
 
 

3.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
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4.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
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6.2. Helyb l felszálló repül gép magánpilóta, kereskedelmi pilóta és légitársasági pilóta szakszolgálati 
engedély elméleti ismereti vizsga kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 

Helyb l felszálló repül gép magánpilóta, kereskedelmi pilóta és légitársasági pilóta szakszolgálati 
engedély elméleti ismereti vizsga kérelem 

 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  PPL(PLA) ELMÉLETI ISMERETI VIZSGA KÉRELEM 
Application for PPL(PLA) theoretical knowledge examination 

SPL(PLA) szakszolgálati engedély száma 
SPL(PLA) license number 

 

 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 8. mellékletének 2.1.2.4.1. pontjában 
meghatározott elméleti képzést sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the theoretical knowledge course in accordance with the 
2.1.2.4.1 of appendix 8 to ……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
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3.  CPL(PLA) ELMÉLETI ISMERETI VIZSGA KÉRELEM 
Application for CPL(PLA) theoretical knowledge examination 

PPL(PLA) szakszolgálati engedély száma 
PPL(PLA) license number 

 

Típusjogosítás 
Type rating 

 
Érvényességi ideje 
Validity of type rating 

 

 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 8. mellékletének 2.2.2.4.1. pontjában 
meghatározott elméleti képzést sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the theoretical knowledge course in accordance with the 
2.2.2.4.1 of appendix 8 to ……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
 

4.  ATPL(PLA) ELMÉLETI ISMERETI VIZSGA KÉRELEM 
Application for ATPL(PLA) theoretical knowledge examination 

CPL(PLA) szakszolgálati engedély száma 
CPL(PLA) license number 

 

M szerjogosítás (IR(PLA)) érvényességi ideje 
Validity of IR(PLA) rating 

 

Típusjogosítás 
Type rating 

 
Érvényességi ideje 
Validity of type rating 

 

 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 8. mellékletének 2.3.2.4.1. pontjában 
meghatározott elméleti képzést sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the theoretical knowledge course in accordance with the 
2.3.2.4.1 of appendix 8 to ……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
 

5.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 

6.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
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6.3. Helyb l felszálló repül gép magánpilóta, kereskedelmi pilóta és légitársasági pilóta szakszolgálati 
engedély jártassági vizsga kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 

Helyb l felszálló repül gép magánpilóta, kereskedelmi pilóta és légitársasági pilóta szakszolgálati 
engedély jártassági vizsga kérelem 

 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  HELYB L FELSZÁLLÓ REPÜL GÉP PILÓTA ENGEDÉLY 
Powered-lift Pilot License 

Milyen helyb l felszálló repül gép pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik? 
Powered-lift pilot license, rating(s) 

SPL(PLA)  PPL(PLA)  CPL(PLA)  Száma:___________________________________ 
      Number: 

A jogosítás neve 
Rating(s) 

A jogosítás érvényességi ideje 
Validity of rating(s) 
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3.  KÉRELEM 
Application 

Milyen helyb l felszálló repül gép pilóta szakszolgálati engedély jártassági vizsgát kér? 
What kind of powered-lift license’s skill test apply for? 

PPL(PLA)  CPL(PLA)  ATPL(PLA)  
 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 8. mellékletének 
2.1.2.4.2./2.2.2.4.2./2.3.2.4.2. pontjában meghatározott repülési képzést sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the flight training course in accordance with the 
2.1.2.4.2/2.2.2.4.2/2.3.2.4.2 of appendix 8 to ……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
 

4.  REPÜLÉSI TAPASZTALAT HELYB L FELSZÁLLÓ REPÜL GÉPEN 
Flight experience on powered lift 

PIC id  
PIC time  

SPIC id  
SPIC time  

Teljes repülési id  
Total flight time  

A Repülési id  helyb l 
felszálló repül gép 
pilótaként 
Flight time as powered-lift pilot 

Kétkormányos képzési id  
Dual instruction time  

PIC id  
PIC time  

SPIC id  
SPIC time  

Teljes repülési id  útvonalon 
Total cross-country time  

A 270 km (150NM) útvonalrepülés 
dátuma 
Date of the 270 kms (150NM) cross-country 
flight 

 

B Útvonal repülési id  
Cross-country time 

A 540 km (300NM) útvonalrepülés 
dátuma 
Date of the 540 kms (300NM) cross-country 
flight 

 

PIC id  
PIC time  
F/O id  
F/O time  

C Többpilótás helyb l 
felszálló repül gépen 
repült id  
Flight time on multi-pilot powered-lift Teljes repülési id  

Total flight time  
PIC id  
PIC time  
F/O id  
F/O time  
Teljes repülési id  
Total flight time  
FNPT-n, FFS-en repült id  
Flight time on FNPT, FFS  

D M szeres id  
Instrument time 

M szeres képzési id  
Received instrument instruction time  
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PIC id  
PIC time  
F/O id  
F/O time  E Éjszaka repült id  

Flight time by night 
Teljes repülési id  
Total flight time  

F MCC képzés 
MCC training Igen  Nem  

Yes    NO 
Dátum 
Date 

 

5.  EGYÉB REPÜLÉSI TAPASZTALAT 
Other flight experience 

Milyen légijárm  pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkezik? 
Other flight crew license 
 

PPL(A) , CPL(A) , ATPL(A) , PPL(H) , CPL(H) , ATPL(H) , GPL  
A légijárm  pilóta szakszolgálati engedély(ek) száma(i): 
The flight crew license(s)’s number(s): 

A Repülési id  repül gép pilótaként 
Flight time as aeroplane pilot 

PIC id  
PIC time  

B Repülési id  helikopter pilótaként 
Flight time as helicopter pilot 

PIC id  
PIC time  

C Repülési id  vitorlázó-repül gép pilótaként 
Flight time as glider pilot 

PIC id  
PIC time  

 

6.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 

7.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
- Az elméleti vizsgát igazoló jegyz könyv fénymásolata 
- Copy of theoretical knowledge examination report form 
- Típusjogosítás elméleti ismereti vizsga kérelem (ha alkalmazandó) 
- Application for type rating theoretical knowledge examination (if applicable) 
- Típusjogosítás jártassági vizsga kérelem (ha alkalmazandó) 
- Application for type rating skill test (if applicable) 
- Típusjogosítás meghosszabbítás kérelem (ha alkalmazandó) 
- Application for type rating revalidation (if applicable) 
- Bizonyítvány az MCC képzésr l (…./2009…(..). KHEM rendelet 8. melléklet 3. függelék) (ha 
alkalmazandó) 
- Certificate of MCC training (if applicable) 
- A repülési napló fénymásolata 
- Copy of Pilot Logbook 
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6.4. Helyb l felszálló repül gép típusjogosítás, m szerjogosítás (IR(PLA), repülés-oktatói jogosítás 
(FI(PLA)) elméleti ismereti vizsga kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 

Helyb l felszálló repül gép típusjogosítás, m szerjogosítás (IR(PLA), repülés-oktatói jogosítás 
(FI(PLA)) elméleti ismereti vizsga kérelem 

 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  HELYB L FELSZÁLLÓ REPÜL GÉP PILÓTA ENGEDÉLY 
Powered-lift Pilot License 

Milyen helyb l felszálló repül gép pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik? 
Powered-lift pilot license, rating(s) 

PPL(PLA)  CPL(PLA)  ATPL(PLA)  Száma:___________________________________ 
      Number: 

A jogosítás neve 
Rating(s) 

A jogosítás érvényességi ideje 
Validity of rating(s) 
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3.  KÉRELEM 
Application 

Milyen helyb l felszálló repül gép pilóta jogosítás elméleti ismereti vizsgát kér? 
What kind of powered-lift pilot rating’s theoretical knowledge examination apply for? 

Típusjogosítás ,  m szerjogosítás (IR(PLA) ,  repülés-oktatói jogosítás (FI(PLA)) , 
type rating  instrument rating   Flight instructor rating  
 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 8. mellékletének 
3.1.3.1.1./3.2.2.2.1./3.3.2.4.1. pontjában meghatározott elméleti képzést sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the theoretical knowledge course in accordance with the 
3.1.3.1.1./3.2.2.2.1./3.3.2.4.1.. of appendix 8 to ……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
 

4.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 
 

5.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
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6.5. Helyb l felszálló repül gép típusjogosítás, m szerjogosítás (IR(PLA), repülés-oktatói jogosítás 
(FI(PLA)), NVFR jogosítás jártassági vizsga kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 

Helyb l felszálló repül gép típusjogosítás, m szerjogosítás (IR(PLA), repülés-oktatói jogosítás 
(FI(PLA)), NVFR jogosítás jártassági vizsga kérelem 

 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  HELYB L FELSZÁLLÓ REPÜL GÉP PILÓTA ENGEDÉLY 
Powered-lift Pilot License 

Milyen helyb l felszálló repül gép pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik? 
Powered-lift pilot license, rating(s) 

PPL(PLA)  CPL(PLA)  ATPL(PLA)  Száma:___________________________________ 
      Number: 

A jogosítás neve 
Rating(s) 

A jogosítás érvényességi ideje 
Validity of rating(s) 
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3.  KÉRELEM 
Application 

Milyen helyb l felszálló repül gép pilóta jogosítás jártassági vizsgát kér? 
What kind of powered-lift pilot rating’s skill test apply for? 

Típusjogosítás ,  m szerjogosítás (IR(PLA) ,  repülés-oktatói jogosítás (FI(PLA)) , 
type rating  instrument rating   Flight instructor rating  

NVFR jogosítás  
NVFR rating 
 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 8. mellékletének 
3.1.3.1.2./3.2.2.2.2./3.3.2.4.2./2.1.1.2. (1)/2.2.1.2.(1) pontjában meghatározott repülési képzést 
sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the theoretical knowledge course in accordance with the 
3.1.3.1.2./3.2.2.2.2./3.3.2.4.2./2.1.1.2. (1)/2.2.1.2.(1). of appendix 8 to ……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
 

4.  REPÜLÉSI TAPASZTALAT HELYB L FELSZÁLLÓ REPÜL GÉPEN 
Flight experience on powered lift 

PIC id  
PIC time  

SPIC id  
SPIC time  

Teljes repülési id  
Total flight time  

A Repülési id  helyb l 
felszálló repül gép 
pilótaként 
Flight time as powered-lift pilot 

Kétkormányos képzési id  
Dual instruction time  

PIC id  
PIC time  

SPIC id  
SPIC time  

Teljes repülési id  útvonalon 
Total cross-country time  

Képzési id  útvonalon 
Flight instruction received in cross-country 
flight 

 

B Útvonal repülési id  
Cross-country time 

A 270 km (150NM) útvonalrepülés 
dátuma 
Date of the 270 kms (150NM) cross-country 
flight 

 

PIC id  
PIC time  
F/O id  
F/O time  
Teljes repülési id  
Total flight time  

C Többpilótás helyb l 
felszálló repül gépen 
repült id  
Flight time on multi-pilot powered-lift Képzési id  útvonalon 

Flight instruction received in cross-country 
flight 

 

PIC id  
PIC time  
F/O id  
F/O time  
Teljes repülési id  
Total flight time  
FNPT-n, FFS-en repült id  
Flight time on FNPT, FFS  

D M szeres id  
Instrument time 

M szeres képzési id  
Received instrument instruction time  
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PIC id  
PIC time  
F/O id  
F/O time  E Éjszaka repült id  

Flight time by night 
Teljes repülési id  
Total flight time  

F Felszállások száma 
Number of T/O  
 

5.  EGYÉB REPÜLÉSI TAPASZTALAT 
Other flight experience 

Milyen légijárm  pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkezik? 
Other flight crew license 
 

PPL(A) , CPL(A) , ATPL(A) , PPL(H) , CPL(H) , ATPL(H)  
A légijárm  pilóta szakszolgálati engedély(ek) száma(i): 
The flight crew license(s)’s number(s): 

Milyen légijárm  pilóta jogosítással rendelkezik? 
Flight crew license rating(s) 
 

IR(A) , IR(H) , FI(A) , FI(H) ,  
 

6.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 

7.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
- Az elméleti vizsgát igazoló jegyz könyv fénymásolata 
- Copy of theoretical knowledge examination report form 
- A repülési napló fénymásolata 
- Copy of Pilot Logbook 
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6.6. Helyb l felszálló repül gép típusjogosítás, m szerjogosítás (IR(PLA), repülés-oktatói jogosítás 
(FI(PLA)) meghosszabbítás kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 

Helyb l felszálló repül gép típusjogosítás, m szerjogosítás (IR(PLA), repülés-oktatói jogosítás 
(FI(PLA)) meghosszabbítás kérelem 

 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  KÉRELEM 
Application 

Milyen helyb l felszálló repül gép pilóta jogosítás meghosszabbítását kéri? 
What kind of powered-lift pilot rating’s revalidation apply for? 

Típusjogosítás ,  m szerjogosítás (IR(PLA) ,  repülés-oktatói jogosítás (FI(PLA)) , 
type rating  instrument rating   Flight instructor rating  
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3.  REPÜLÉSI KÖVETELMÉNYEK 
Flight requirements 

A Típusjogosítás 
Type rating 

Fel és leszállások száma az adott 
típussal a megel z  12 hónapban 
Number of T/O and LND ont he type in previous 
12 months 

 

B M szerjogosítás (IR(PLA) 
IFR szerint repült id  a megel z  12 
hónapban 
IFR Flight time in previous 12 months 

 

C Repülés-oktatói jogosítás 
(FI(PLA)) 

Repülés oktatási id  a megel z  36 
hónapban 12 hónaponként 
Flight instructor time in previous 36 months 12 
monthly 

        /         / 

 

4.  A REPÜLÉS OKTATÓ NYILATKOZATA (HA ALKALMAZANDÓ) 
Flight instructor’s declaration (if applicable) 

 

Igazolom, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 8. mellékletének 3.1.4.2. 
(2)/3.2.3.2.(2)/3.3.3.2.(2) pontjában meghatározott gyakorlatba hozó repülést végrehajtotta. 
I hereby certify that the applicant completed the additional practice flight according to the 3.1.4.2. (2)/3.2.3.2.(2)/3.3.3.2.(2) of 
appendix 8 to ……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
      ______________________________________ 
       A repülés oktató aláírása 
 Signature of FI(PLA) 
 
 

5.  A KÉSZSÉG ELLEN RZ  REPÜLÉS ADATAI (HA ALKALMAZANDÓ) 
Proficiency check’s datas (if applicable) 

A repülés dátuma 
Date of flight 

 

A vizsgáztató aláírása 
Examiner’s signature 

 A vizsgáztatói 
felhatalmazás száma 
Examiner authorization’s 
number 

 

 
 

6.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 

7.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 

 

- A repülési napló fénymásolata 
- Copy of Pilot Logbook 
- A készség ellen rz  repülés jegyz könyv fénymásolata 
- Copy of Proficiency check report form 
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6.7. Helyb l felszálló repül gép repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelem és újraengedélyezési kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 

Helyb l felszálló repül gép repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelem és újraengedélyezési 
kérelem 

 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  HELYB L FELSZÁLLÓ REPÜL GÉP PILÓTA ENGEDÉLY 
Powered-lift Pilot License 

Milyen helyb l felszálló repül gép pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik? 
Powered-lift pilot license, rating(s) 

PPL(PLA)  CPL(PLA)  ATPL(PLA)  Száma:___________________________________ 
      Number: 

A jogosítás neve 
Rating(s) 

A jogosítás érvényességi ideje 
Validity of rating(s) 
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3.  REPÜLÉSI TAPASZTALAT 
Flight experience 

Teljes repülési id  
Total flight time  Repülési id  helyb l felszálló 

repül gép pilótaként 
Flight time as powered-lift pilot Repülés oktatási id  

Flight instruction time  

 

4.  REPÜLÉSI KÖVETELMÉNY ÚJRAENGEDÉLYEZÉSHEZ (HA ALKALMAZANDÓ) 
Flight requirements for re-authorization (if applicable) 

Jártassági vizsgák/készség ellen rzések száma a 
megel z  3 évben évente 
Skill test/proficiency check number in the previous 3 years yearly 

                  /                       /                     

 
 

5.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 

6.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- A repülési napló fénymásolata 
- Copy of pilot logbook 
- A légiközlekedési hatóság által megtartott elméleti tanfolyam sikeres elvégzését igazoló 
jegyz könyv fénymásolata 
- Copy of the certificate of the completion of the theoretical knowledge course conducted by the NTA DAT 
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7. Ultralight repül gép pilóta szakszolgálati engedély, jogosítás és felhatalmazás kérelem és a 
kérelemhez benyújtandó iratok 

 
7.1. Növendék ultralight repül gép pilóta szakszolgálati engedély kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 

Növendék ultralight repül gép pilóta szakszolgálati engedély kérelem (SULPL) 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  SULPL KÉRELEM  
Application for SULPL 

 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 9. mellékletének 1.2.3 pontjában 
meghatározott képzést sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the course in accordance with the 1.2.3 of appendix 9 to 
……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
 
 

3.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
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4.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
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7.2. Ultralight repül gép pilóta szakszolgálati engedély kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 

Ultralight repül gép pilóta szakszolgálati engedély kérelem 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  SZAKSZOLGÁLATI KÖVETELMÉNYEK 
License requirements 

SULPL szakszolgálati engedély száma 
SULPL number 

 

 

3.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 

4.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
- ULR jogosítás kérelem 
- Application for ULR 
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7.3. Ultralight repül gép jogosítás (ULR), repülés-oktatói jogosítás (FI(UL)), vontató jogosítás, NVFR 
jogosítás kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 

Ultralight repül gép jogosítás (ULR), repülés-oktatói jogosítás (FI(UL)), vontató jogosítás, NVFR 
jogosítás kérelem 

 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  ULTRALIGHT REPÜL GÉP PILÓTA ENGEDÉLY 
Ultralight Pilot License 

Milyen ultralight repül gép pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik? 
Ultralight pilot license, rating(s) 

ULPL    Száma:___________________________________ 
    Number: 

A jogosítás neve 
Rating(s) 

A jogosítás érvényességi ideje 
Validity of rating(s) 
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3.  KÉRELEM 
Application 

Milyen ultralight repül gép pilóta jogosítást kér? 
What kind of ultralight rating apply for? 

Ultralight repül gép jogosítás (ULR) , repülés-oktatói jogosítás (FI(UL)) ,  

vontató jogosítás , NVFR jogosítás , 

4.  A KÉPZÉSI SZERVEZET NYILATKOZATA 
Declaration of training organisation 

 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 9. mellékletének 
2.2.1.1./2.3.2.4./2.1.1.4. pontjában meghatározott képzési követelményeket sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the training requirements in accordance with the 
2.2.1.1./2.3.2.4./2.1.1.4. of appendix 9 to ……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
 
 
 

5.  REPÜLÉSI TAPASZTALAT (ÉRTELEMSZER EN) 
Flight experience 

Teljes repülési id  
Total flight time  A Repülési id  ultralight repül gép 

pilótaként 
Flight time as UL pilot Egyedül repült id  

Solo flight time  

Összesen 
Total  

B Felszállások száma 
Number of T/O 

Egyedül 
Solo  

Teljes repülési id  
éjszaka 
Total flight time by night 

 

Egyedül repült id  
éjszaka 
Solo flight time by night 

 C Éjszaka repült id  
Flight time by night 

Felszállások száma 
éjszaka 
Number of T/O by night 

 

Útvonal repülési id  
Cross-country time  

D Útvonal repülés 
Cross-country flight 

A 150 km 
útvonalrepülés dátuma 
Date of 150 km cross-country 
flight 
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6.  EGYÉB REPÜLÉSI TAPASZTALAT 
Other flight experience 

Milyen légijárm  pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkezik? 
Other flight crew license 
 

PPL(A) , CPL(A) , ATPL(A) , PPL(PLA) , CPL(PLA) , ATPL(PLA) , GPL  
A légijárm  pilóta szakszolgálati engedély(ek) száma(i): 
Flight crew license(s)’ number(s): 

A Repülési id  repül gép pilótaként 
Flight time as aeroplane pilot 

PIC id  
PIC time  

B Repülési id  helyb l felszálló repül gép pilótaként 
Flight time as powered-lift aeroplane 

PIC id  
PIC time  

C Repülési id  vitorlázó-repül gép pilótaként 
Flight time as glider pilot 

PIC id  
PIC time  

 

7.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 
 

8.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
- A repülési napló fénymásolata 
- Copy of Pilot Logbook 
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7.4. Ultralight repül gép jogosítás (ULR), repülés-oktatói jogosítás (FI(UL)), vontató jogosítás 
meghosszabbítás kérelem 
 

légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 

Ultralight repül gép jogosítás (ULR), repülés-oktatói jogosítás (FI(UL)), vontató jogosítás, 
meghosszabbítás kérelem 

 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  KÉRELEM 
Application 

Milyen ultralight repül gép pilóta jogosítás meghosszabbítását kéri? 
What kind of UL pilot rating revalidation apply for? 
 

Ultralight repül gép jogosítás (ULR) , repülés-oktatói jogosítás (FI(UL)) ,  

vontató jogosítás , 
towing rating 
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3.  REPÜLÉSI KÖVETELMÉNYEK 
Flight requirements 

Önálló útvonalrepülések száma a 
megel z  2 évben 12 hónaponként 
Solo cross-country flight in the previous 2 years 
12 monthly 

              /                  
A Ultralight repül gép jogosítás 
(ULR) Repülési id  a megel z  2 évben 

12 hónaponként 
Flight time in previous 2 years 12 monthly 

              / 

B Repülés-oktatói jogosítás (FI(UL)) 
Repülés oktatási id  a megel z  36 
hónapban 12 hónaponként  
Instructor time in previous 36 month 12 monthly 

        /          / 

C Vontató jogosítás 
Towing rating 

A vontatások száma a megel z  2 
évben 12 hónaponként 
Number of towing in previous 2 years 12 
monthly 

              / 

 

4.  A REPÜLÉS OKTATÓ NYILATKOZATA (HA ALKALMAZANDÓ) 
Flight instructor’s declaration (if applicable) 

 

Igazolom, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 9. mellékletének 
2.2.2.2.(2)/2.3.3.2.(2)/2.4.3.2.(2) pontjában meghatározott gyakorlatba hozó repülést végrehajtotta. 
I hereby certify that the applicant completed the additional practice flight according to the 2.2.2.2.(2)/2.3.3.2.(2)/2.4.3.2.(2) of 
appendix 9 to ……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
      ______________________________________ 
       A repülés oktató aláírása 
 Signature of FI(UL) 
 

5.  A KÉSZSÉG ELLEN RZ  REPÜLÉS ADATAI (HA ALKALMAZANDÓ) 
Proficiency check’s datas (if applicable) 

A repülés dátuma 
Date of flight 

 

A vizsgáztató aláírása 
Examiner’s signature 

 A vizsgáztatói 
felhatalmazás száma 
Examiner authorization’s 
number 

 

 

6.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 

7.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- A repülési napló fénymásolata 
- Copy of Pilot Logbook 
- A készség-ellen rz  repülés jegyz könyv fénymásolata 
- Copy of the proficiency check report form 
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7.5. Ultralight repül gép repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelem és újraengedélyezési kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 

Ultralight repül gép repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelem és újraengedélyezési kérelem 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  ULTRALIGHT REPÜL GÉP PILÓTA ENGEDÉLY 
UL Pilot License 

Milyen ultralight repül gép pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik? 
UL pilot license, rating(s) 

ULPL    Száma:___________________________________ 
   Number: 

A jogosítás neve 
Rating(s) 

A jogosítás érvényességi ideje 
Validity of rating(s) 
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3.  REPÜLÉSI TAPASZTALAT 
Flight experience 

Teljes repülési id  
Total flight time  Repülési id  ultralight repül gép 

pilótaként 
Flight time as UL pilot Repülés oktatási id  

Flight instruction time  

 

4.  REPÜLÉSI KÖVETELMÉNY ÚJRAENGEDÉLYEZÉSHEZ (HA ALKALMAZANDÓ) 
Flight requirements for re-authorization (if applicable) 

Jártassági vizsgák/készség ellen rzések száma a 
megel z  3 évben évente 
Skill test/proficiency check number in the previous 3 years yearly 

                 /                   /                       

 

5.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 

6.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- A repülési napló fénymásolata 
- Copy of pilot logbook 
- A légiközlekedési hatóság által megtartott elméleti tanfolyam sikeres elvégzését igazoló 
jegyz könyv fénymásolata 
- Copy of the certificate of the completion of the theoretical knowledge course conducted by the NTA DAT 
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8. Autogiro pilóta szakszolgálati engedély, jogosítás és felhatalmazás kérelem és a kérelemhez 
benyújtandó iratok 

 
8.1. Növendék autogiro pilóta szakszolgálati engedély kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 

Növendék autogiro pilóta szakszolgálati engedély kérelem (SAGPL) 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  SAGPL KÉRELEM  
Application for SAGPL 

 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 10. mellékletének 1.2.3 pontjában 
meghatározott képzést sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the course in accordance with the 1.2.3 of appendix 10 to 
……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
 
 

3.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
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4.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
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8.2. Autogiro pilóta szakszolgálati engedély kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 

Autogiro pilóta szakszolgálati engedély kérelem 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  SZAKSZOLGÁLATI KÖVETELMÉNYEK 
License requirements 

SAGPL szakszolgálati engedély száma 
SAGPL number 

 

 

3.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 

4.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
- AGR jogosítás kérelem 
- Application for AGR 
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8.3. Autogiro jogosítás (AGR), repülés-oktatói jogosítás (FI(AG)) kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 

Autogiro jogosítás (AGR), repülés-oktatói jogosítás (FI(AG)) kérelem 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  AUTOGIRO PILÓTA ENGEDÉLY 
Autogiro pilot license 

Milyen autogiro pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik? 
Autogiro pilot license, rating(s) 

AGPL    Száma:___________________________________ 
    Number: 

A jogosítás neve 
Rating(s) 

A jogosítás érvényességi ideje 
Validity of rating(s) 

  
  
  
 

3.  KÉRELEM 
Application 

Milyen autogiro pilóta jogosítást kér? 
What kind of autogiro pilot rating apply for? 
 

Autogiro jogosítás (AGR) , repülés-oktatói jogosítás (FI(AG))  
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4.  A KÉPZÉSI SZERVEZET NYILATKOZATA 
Declaration of training organisation 

 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 10. mellékletének 2.2.1.1./2.3.2.4.  
pontjában meghatározott képzési követelményeket sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the training requirements in accordance with the 2.2.1.1./2.3.2.4. 
of appendix 10 to ……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
 
 

5.  REPÜLÉSI TAPASZTALAT (ÉRTELEMSZER EN) 
Flight experience 

Teljes repülési id  
Total flight time  

A Repülési id  autogiro pilótaként 
Flight time as autogiro pilot 

Egyedül repült id  
Solo flight time  

Összesen 
Total  

B Felszállások száma 
Number of T/O 

Egyedül 
Solo  

C Útvonal repülés 
Cross-country flight 

Útvonal repülési id  
Cross-country time  

 

 

6.  EGYÉB REPÜLÉSI TAPASZTALAT 
Other flight experience 

Milyen légijárm  pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkezik? 
Other flight crew license 
 

PPL(A) , CPL(A) , ATPL(A) , PPL(PLA) , CPL(PLA) , ATPL(PLA) , PPL(H) , 

CPL(H) , ATPL(H) , GPL , ULPL , 
A légijárm  pilóta szakszolgálati engedély(ek) száma(i): 
Flight crew license(s)’ number(s) 

A Repülési id  repül gép pilótaként 
Flight time as aeroplane pilot  

B Repülési id  helyb l felszálló repül gép pilótaként 
Flight time as powered-lift aeroplane pilot  

C Repülési id  helikopter pilótaként 
Flight time as helicopter pilot  
D Repülési id  vitorlázó-repül gép pilótaként 
Flight time as glider pilot  
E Repülési id  ultralight repül gép pilótaként 
Flight time as UL pilot  
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7.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 
 

8.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
- A repülési napló fénymásolata 
- Copy of Pilot Logbook 
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8.4. Autogiro jogosítás (AGR), repülés-oktatói jogosítás (FI(AG)) meghosszabbítás kérelem 
 

légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 

Autogiro jogosítás (AGR), repülés-oktatói jogosítás (FI(AG)) meghosszabbítás kérelem 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  KÉRELEM 
Application 

Milyen autogiro pilóta jogosítás meghosszabbítását kéri? 
What kind of autogiro rating revalidation apply for? 
 

Autogiro jogosítás (AGR) , repülés-oktatói jogosítás (FI(AG))  
 

3.  REPÜLÉSI KÖVETELMÉNYEK 
Flight requirements 

Önálló útvonalrepülések száma a 
megel z  2 évben 12 hónaponként 
Solo cross-country flight in previous 2 years 12 
monthly 

             /                
A Autogiro jogosítás (AGR) 

Repülési id  a megel z  2 évben 12 
hónaponként 
Flight time in previous 2 years 12 monthly 

             / 

B Repülés-oktatói jogosítás (FI(AG)) 
Repülés oktatási id  a megel z  36 
hónapban 12 hónaponként 
Instructor time in previous 36 months 12 monthly 

       /          / 
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4.  A REPÜLÉS OKTATÓ NYILATKOZATA (HA ALKALMAZANDÓ) 
Flight instructor’s declaration (if applicable) 

 

Igazolom, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 10. mellékletének 
2.2.2.2.(2)/2.3.3.2.(2) pontjában meghatározott gyakorlatba hozó repülést végrehajtotta. 
I hereby certify that the applicant completed the additional practice flight according to the 2.2.2.2.(2)/2.3.3.2.(2) of appendix 10 
to ……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
      ______________________________________ 
       A repülés oktató aláírása 
 Signature of FI(AG) 
 

5.  A KÉSZSÉG ELLEN RZ  REPÜLÉS ADATAI (HA ALKALMAZANDÓ) 
Proficiency check’s datas (if applicable) 

A repülés dátuma 
Date of flight 

 

A vizsgáztató aláírása 
Examiner’s signature 

 A vizsgáztatói 
felhatalmazás száma 
Examiner authorization’s 
number 

 

 

6.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 

7.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- A repülési napló fénymásolata 
- Copy of Pilot Logbook 
- A készség-ellen rz  repülés jegyz könyv fénymásolata 
- Copy of the proficiency check report form 
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8.5. Autogiro repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelem és újraengedélyezési kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 

Autogiro repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelem és újraengedélyezési kérelem 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  AUTOGIRO PILÓTA ENGEDÉLY 
Autogiro Pilot License 

Milyen autogiro pilóta szakszolgálati engedéllyel, jogosítással rendelkezik? 
Autogiro pilot license, rating(s) 

AGPL    Száma:___________________________________ 
    Number: 

A jogosítás neve 
Rating(s) 

A jogosítás érvényességi ideje 
Validity of rating(s) 
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3.  REPÜLÉSI TAPASZTALAT 
Flight experience 

Teljes repülési id  
Total flight time  

Repülési id  autogiro pilótaként 
Flight time as autogiro pilot Repülés oktatási id  

Flight instruction time  

 

4.  REPÜLÉSI KÖVETELMÉNY ÚJRAENGEDÉLYEZÉSHEZ (HA ALKALMAZANDÓ) 
Flight requirements for re-authorization (if applicable) 

Jártassági vizsgák/készség ellen rzések száma a 
megel z  3 évben évente 
Skill test/proficiency check number in the previous 3 years yearly 

                /                    /                       

 

5.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 

6.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- A repülési napló fénymásolata 
- Copy of pilot logbook 
- A légiközlekedési hatóság által megtartott elméleti tanfolyam sikeres elvégzését igazoló 
jegyz könyv fénymásolata 
- Copy of the certificate of the completion of the theoretical knowledge course conducted by the NTA DAT 
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9. Hajózó mérnök/Hajózó navigátor szakszolgálati engedély kérelem és a kérelemhez 
benyújtandó iratok 

 
9.1. Hajózó mérnök/Hajózó navigátor szakszolgálati engedély kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 

Hajózó mérnök/hajózó navigátor szakszolgálati engedély kérelem 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 
 

2.  F/E, F/N ENGEDÉLY KÉRELEM 
F/E, F/N application 

 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 12./13. mellékletének 1.2.3. 
pontjában meghatározott képzést sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the course in accordance with the 1.2.3 of the appendix 12./13 
to ……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
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3.  REPÜLÉSI TAPASZTALAT (ÉRTELEMSZER EN) 
Flight experience 

Teljes repülési id  
Total flight time  

A Repülési id  
Flight time 

Éjszaka repült id  
Flight time by night  

 

 

4.  EGYÉB REPÜLÉSI TAPASZTALAT 
Other flight experience 

Milyen légijárm  pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkezik? 
Other flight crew license 
 

PPL(A) , CPL(A) , ATPL(A) , PPL(PLA) , CPL(PLA) , ATPL(PLA)  
A légijárm  pilóta szakszolgálati engedély(ek) száma(i): 
The flight crew license(s)’s number(s): 

A Repülési id  repül gép pilótaként 
Flight time as aeroplane pilot  

B Repülési id  helyb l felszálló repül gép pilótaként 
Flight time as powered-lift aeroplane pilot  

C Repülési id  repülési szimulátorban 
Flight time in FFS  
D Az adott típusú repül gépen pilótaként repült id  
Flight time as a pilot on the aeroplane type  
 
 

5.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 
 

6.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
- Típusjogosítás kérelem 
- Application for type rating 
- A repülési napló fénymásolata 
- Copy of Pilot Logbook 
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8.2. Hajózó mérnök/Hajózó navigátor típusjogosítás kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 

Hajózó mérnök/Hajózó navigátor típusjogosítás kérelem 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  KÉRELEM 
Application 

Milyen típusjogosítást kér? 
What kind of type rating apply for? 
 
 

3.  A KÉPZÉSI SZERVEZET NYILATKOZATA 
Declaration of the Training Organisation 

 

Igazoljuk, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 12./13. mellékletének 2.3.1. 
pontjában meghatározott képzési követelményeket sikeresen elvégezte. 
This is to certify that the applicant has satisfactorily completed the course in accordance with the 2.3.1 of the appendix 12./13 
to ……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
 
  P.H.    ______________________________________ 
      Képzési szervezet képzésvezet jének aláírása 
 Signature of training organisation’s Head of Training 
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4.  REPÜLÉSI TAPASZTALAT (ÉRTELEMSZER EN) 
Flight experience 

A Repülési id  a típuson F/E, F/N-ként 
Flight time on the type as F/E, F/N  

 

 

5.  EGYÉB REPÜLÉSI TAPASZTALAT 
Other flight experience 

Milyen légijárm  pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkezik? 
Other flight crew license 
 

PPL(A) , CPL(A) , ATPL(A) , PPL(PLA) , CPL(PLA) , ATPL(PLA)  
A légijárm  pilóta szakszolgálati engedély(ek) száma(i): 
The flight crew license(s)’s number(s): 

A Repülési id  repül gép pilótaként 
Flight time as aeroplane pilot  

B Repülési id  helyb l felszálló repül gép pilótaként 
Flight time as powered-lift aeroplane pilot  

C Repülési id  repülési szimulátorban 
Flight time in FFS  
D Az adott típusú repül gépen pilótaként repült id  
Flight time as a pilot on the aeroplane type  
 
 

6.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 
 

7.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 
Attachments 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
- A repülési napló fénymásolata 
- Copy of Pilot Logbook 
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8.3. Hajózó mérnök/Hajózó navigátor típusjogosítás hosszabbítás kérelem 
 
légiközlekedési hatóság 
 (Logo) 
 

Hajózó mérnök/Hajózó navigátor típusjogosítás hosszabbítás kérelem 
 

1.  A KÉRELMEZ  ADATAI 
Applicant’s datas 

Név 
Name 

 

Születési dátum, hely 
Date and place of birth 

 

Anyja neve 
Mother’s name 

 

Lakcím 
Address 

 

Levelezési cím 
Postal address 

Ugyanaz, mint a lakcím  

Same as above 

 

Anyanyelv 
Native Language 

 

Iskolai végzettség 
Highest education 

 

Telefon-/Mobil-/Faxszám 
Phone/Mobile phone/Fax number 

 

E-mail cím 
E-mail address 

 

 

2.  KÉRELEM 
Application 

Milyen típusjogosítás meghosszabbítását kér? 
What kind of typerating revalidation apply for? 
 
 
 

3.  REPÜLÉSI KÖVETELMÉNYEK 
Flight Requirements 

Felszállások száma a 
típuson a megel z  12 
hónapban 
Number of T/O on the type in 
previous 12 months 

 
A Típusjogosítás 
Type rating 

Repülési id  a típuson a 
megel z  12 hónapban 
Flight time on type in previous 12 
months 
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4.  
A LÉGIKÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG ÁLTAL FELHATALMAZOTT FELÜGYEL  
NYILATKOZATA (HA ALKALMAZANDÓ) 
CAA Authorised Flight inspector’s declaration (if applicable) 

 

Igazolom, hogy a kérelmez  a ………/2009. (…) KHEM rendelet 12./13. mellékletének 2.4.2. (2) 
pontjában meghatározott gyakorlatba hozó repülést végrehajtotta. 
I hereby certify that the applicant completed the additional practice flight according to the 2.4.2. (2)  of appendix 12/13 to 
……./2009. (…) KHEM regulations. 
 
      ______________________________________ 
       A repülés oktató aláírása 
 Signature of Flight Inspector 
 

5.  A KÉSZSÉG ELLEN RZ  REPÜLÉS ADATAI (HA ALKALMAZANDÓ) 
Proficiency check’s datas (if applicable) 

A repülés dátuma 
Date of flight 

 

A vizsgáztató aláírása 
Examiner’s signature 

 A vizsgáztatói 
felhatalmazás száma 
Examiner authorization’s 
number 

 

 

6.  EGYÉB REPÜLÉSI TAPASZTALAT 
Other flight experience 

Milyen légijárm  pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkezik? 
Other flight crew license 
 

PPL(A) , CPL(A) , ATPL(A) , PPL(PLA) , CPL(PLA) , ATPL(PLA)  
A légijárm  pilóta szakszolgálati engedély(ek) száma(i): 
The flight crew license(s)’s number(s): 

A Repülési id  repül gép pilótaként 
Flight time as aeroplane pilot  

B Repülési id  helyb l felszálló repül gép pilótaként 
Flight time as powered-lift aeroplane pilot  
 

7.  A KÉRELMEZ  NYILATKOZATA 
Declaration by the applicant 

 

A megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
I declare that the above datas are correct. 
 
Dátum:______________________________ Aláírás:_________________________________ 
Date      Signature 
 

8.  BENYÚJTANDÓ IRATOK 

 

- Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata 
- Copy of Highest education’s certificate 
- A repülési napló fénymásolata 
- Copy of Pilot Logbook 
- A készség-ellen rz  repülés vizsgajegyz könyvének fénymásolata 
- Copy of proficiency check report form 
 
 



3. melléklet a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelethez
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Repül gép pilóta szakszolgálati engedélyre vonatkozó követelmények 

B FEJEZET - NÖVENDÉK PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (Repül gép) - (SPL(A)) 
 
1.085 Követelmények 

 
a) Az SPL(A) kérelmez nek sikeresen el kell végeznie a 1. függelék 2. pontjában meghatározott elméleti 

képzést. 
b) A növendék pilóta csak egy repülés oktató felhatalmazásával repülhet egyedül. 
c) Nemzetközi repülésben résztvev  repül gépben a növendék pilóta nem repülhet egyedül, csak akkor, 

ha a Magyar Köztársaság és az érintett állam között erre vonatkozó megállapodást kötött. 
 

Megjegyzés: A SPL(A) kérelem mintáját a 2. melléklet tartalmazza. 
 

1.090 Minimális életkor 
 
A növendék pilótának be kell töltenie a 16 éves kort az els  egyedül repülés el tt. 
 

1.091 Iskolai végzettség 
 
A SPL(A) kérelmez nek legalább alapfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie. 
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C FEJEZET - MAGÁNPILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (Repül gép)- PPL(A) 
 
1.100 Minimális életkor 

  
A PPL(A) kérelmez nek be kell töltenie a 17 éves kort. 
 

1.101 Iskolai végzettség 
 
A PPL(A) kérelmez nek legalább alapfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie. 
 

1.110 El jogok és feltételek  
 
a) El jogok. A PPL(A) engedélyes el joga parancsnoki vagy másodpilótai feladatkört betölteni bármely 

légijárm vön, amely nem végez gazdasági célú légiközlekedési és légijárm vel végzett egyéb gazdasági 
tevékenységet. 

 
b) Feltételek: 
 

1. A PPL(A) kérelmez nek teljesítenie kell e fejezet követelményeit – a (2) pontban meghatározott 
követelmények kivételével – és legalább a gyakorlati vizsgakor használt repül gépre vonatkozó 
osztály/típusjogosítás követelményeit. 

2. Ha a szakszolgálati engedély el jogait éjszaka kívánja gyakorolni, az engedélyes köteles e fejezet 
1.125(c) pontjának megfelelni. 

3. A PPL(A) kérelmez nek rendelkeznie kell SPL(A) szakszolgálati engedéllyel. 
 

Megjegyzés: A PPL(A) kérelem mintáját a 2. melléklet tartalmazza. 
 

1.120 Tapasztalat és jóváírás 
(Lásd 1. függelék) 
 

A PPL(A) kérelmez  rendelkezzen legalább 45 óra repül gépen repült gyakorlati id vel; amelyb l 5 óra 
bármelyik földi repülés-gyakorló berendezésen töltött id  lehet az 1. függelékben foglaltaknak megfelel en. 
Helikopter, helyb l felszálló repül gép, ultralight repül gép, vitorlázó-repül gép pilóta szakszolgálati 
engedély, vagy azzal megegyez  el jogokat biztosító engedély engedélyesének a fent említett légijárm vek 
valamelyikén parancsnokként teljesített teljes repült idejének 10 százaléka, legfeljebb 10 óra beszámítható a 
PPL(A) megszerzéséhez.  
 
Megjegyzés: Az 1. függelék a 2006. augusztus 1-én kiadott JAR-FCL 1 6. változatában lév  Appendix 1 to 
JAR-FCL 1.125 ponttal összeegyeztethet  szabályozást tartalmaz. 
 
1.125 Képzési tanfolyamok 
(Lásd 1. 34. függelék és 15. melléklet 1. 2. függelék) 
 

 
a) Általános. A PPL(A) kérelmez nek egy FTO-ban vagy bármely más, a 15. melléklet 1. 2. függelék 

követelményei szerint elfogadott Alapképzési Szervezetben (RF), el kell végeznie az e fejezetben el írt 
képzést az 1. függelékben meghatározottak szerint.  

 
b) Repülés-oktatás. A PPL(A) kérelmez nek olyan repül gépen szerzett gyakorlatot kell igazolni, amely 

légialkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezik. A gyakorlati id b l legalább 25 óra kétkormányos képzés és 
legalább 10 óra felügyelt egyedül repülés. Az egyedül repülésen belül legalább 5 óra útvonal-repülés 
teljesítend , amelyb l legalább egy 270 km (150 NM) hosszú és az indulási reptért l eltér  két repül téren 
való teljes megállásos leszállást foglal magában. Az 1.120 pontban engedélyezett gyakorlati id  beszámítás 
alkalmazása során a kétkormányos gyakorlati id  20 óránál kevesebbre nem csökkenthet . 
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c) Éjszakai min sítés. Ha az engedélyes el jogait éjszaka kívánja gyakorolni, legalább 5 óra további 

éjszakai repült id t kell teljesítenie, amely tartalmaz 3 órányi kétkormányos képzést, amelyb l legalább 1 óra 
útvonal-repülés, továbbá 5 egyedüli fel- és leszállást, teljes megállással. A légiközlekedési hatóság által 
meghatározott jártassági vizsga után az éjszakai min sítést be kell jegyezni a szakszolgálati engedélybe 
NVFR jogosításként. 
 
Megjegyzés: Az 1. függelék a 2006. augusztus 1-én kiadott JAR-FCL 1 6. változatában lév  Appendix 1 to 
JAR-FCL 1.125 ponttal, a 15. melléklet 1. függeléke az Appendix 2 to JAR-FCL 1.125 ponttal, a 15. melléklet 
2. függeléke az Appendix 3 to JAR-FCL 1.125 ponttal, a 34. függelék az AMC FCL 1.125 ponttal 
összeegyeztethet  szabályozást tartalmaz.  

 
1.130 Elméleti ismeretek  
(Lásd 2. függelék) 

 
A PPL(A) kérelmez nek a légiközlekedési hatóság el tt bizonyítania kell a PPL(A) engedélyesi 

el jogoknak megfelel  elméleti felkészültségi szintjét. Az elméleti vizsgák követelményei és eljárásai e 
melléklet 2. függelékében találhatók. 

 
Megjegyzés: A 2. függelék a 2006. augusztus 1-én kiadott JAR-FCL 1 6. változatában lév  Appendix 1 to 
JAR-FCL 1.130 & 1.135 ponttal összeegyeztethet  szabályozást tartalmaz. 

 
1.135 Jártasság 
(Lásd 1.125(a) pont, 2. 3. függelék)  

 
A PPL(A) kérelmez nek bizonyítania kell a 2. függelékben meghatározott vonatkozó eljárások és 

man verek végrehajtására való alkalmasságát repül gép parancsnok szerepkörben, a PPL(A) engedélyes 
számára érvényes el jogoknak megfelel  szinten. A jártassági vizsgát a gyakorlati repülés befejezését 
követ  6 hónapon belül kell letenni (Lásd még 1.125(a) pont). 

 
Megjegyzés: A 2. függelék a 2006. augusztus 1-én kiadott JAR-FCL 1 6. változatában lév  Appendix 1 to 
JAR-FCL 1.130 & 1.135 ponttal, a 3. függelék az Appendix 2 to JAR-FCL 1.135 ponttal összeegyeztethet  
szabályozást tartalmaz.  
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1. függelék  
PPL(A) megszerz  tanfolyam - Összefoglalás 
(Lásd 1.125 pont, 34. függelék) 
 
1. A PPL(A) megszerz  tanfolyam (a továbbiakban: PPL(A) tanfolyam) célja a növendék pilótát biztonságos 
és hatékony repülésre oktatni látás melletti repülési szabályok (VFR) szerint. 

 
2. ELMÉLETI KÉPZÉS 

 
2.1. A PPL(A) tanfolyam elméleti tematikájának a következ ket kell tartalmaznia: 

 
Légijog-Air Law, Légijárm veket érint  általános ismeretek-Aircraft General Knowledge, Repülési 

jellemz k és Repüléstervezés-Flight Performance and Planning, Emberi teljesít képesség és Korlátai-
Human Performance and Limitations, Meteorológia-Meteorology, Navigáció-Navigation, Üzemeltetési 
eljárások-Operational Procedures, Repüléselmélet-Principles of Flight és Rádiótávbeszél  kezel i ismeretek-
Communication. 
 
2.2. Az elméleti képzés anyagainak összeállítása során e melléklet 34. függelékében meghatározottakat kell 
alkalmazni. 

 
3. REPÜLÉS OKTATÁS 

 
3.1. A PPL(A) tanfolyam repülésoktatási tematikájának a következ ket kell tartalmaznia: 

 

a) repülés el tti el készítés, benne a tömeg és súlypont meghatározás, repül gép ellen rzés és 

kiszolgálás 

b) repül téri és forgalmi m veletek, összeütközést elkerül  eljárások és biztonsági eljárások; 

c) a repül gép irányítása küls , vizuális viszonyítás alapján; 

d) kritikusan alacsony sebességgel való repülés, kezdeti és teljes átesés felismerése és az abból való 

kivétel technikája; 

e) kritikus repülési sebességgel való repülés, zuhanó spirál felismerése és abból való kivétel technikája; 

f) normál és oldalszélben végrehajtott felszállások és leszállások; 

g) maximális teljesítmény  felszállások (rövid pálya és akadályok), rövid pályára történ  leszállások; 

h) csak m szer szerinti repülés, 180 fokos vízszintes forduló elvégzésével. (Ez a gyakorlat végrehajtható 

repülés oktatóval (FI(A)), vagy szimulátor oktatóval (STI(A)).) 

i) útvonalrepülés látás melletti tájékozódás alapján, helyszámító eljárással és rádiónavigációs 

berendezések segítségével; 

j) vészhelyzeti eljárások, repül gép rendszerek szimulált meghibásodásával együtt; és 

k) repülés ellen rzött repül térre, ellen rzött repül térr l és ellen rzött repül téren keresztül, ATC 

engedélyek, eljárások végrehajtása, rádió kommunikációs eljárások és szakkifejezések alkalmazása. 

 
3.2. A repülés oktatás anyagainak összeállítása során e melléklet 34. függelékében meghatározottakat kell 
alkalmazni. 

 
4. BITD HASZNÁLATA 
 

4.1. A gyakorlati repülés során a BITD az alábbi feladatokra használható: 
a) repülés csak m szerek segítségével 
b) tájékozódás rádiónavigációs berendezések segítségével (lásd 1. függelék 3. pont) 
c) alapvet  m szerrepülés e melléklet 34. függelék 18C és 19-es feladata szerint 
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4.2. A BITD a következ  feltételek teljesülése esetén alkalmazható: 
a) BITD alkalmazása kiegészül légijárm vön végrehajtott gyakorlással is 
b) BITD-vel végrehajtott repülés adatainak rögzítetteknek és hozzáférhet nek kell lenniük 
c) a gyakorlatokat repülés (FI(A)), vagy földi gyakorló-berendezésen kiképz -oktatónak (STI(A)) kell 
vezetnie 

 
5. KÉPZÉSI REPÜL GÉPEK 

 
5.1. A képzést végz  szervezetnek, rendelkeznie kell a tanfolyam céljainak megfelel , a képzésre felszerelt 
és karbantartott repül gépflottával.  
 
5.2. Az egymotoros dugattyús osztályjogosítás (SEP) megszerzését a JAA tagállam által kibocsátott vagy 
elfogadott légialkalmassági bizonyítvánnyal rendelkez  repül gépen végzett képzés, a motoros vitorlázó-
repül gép osztályjogosítás (TMG) megszerzését motoros vitorlázó-repül gépen végzett képzés teszi 
lehet vé.  
 
5.3. Minden repül gépnek duplikált els dleges kormányszervekkel kell rendelkeznie, amelyet az oktató és a 
növendék egyidej leg használhat. Átadható kormányszerv nem elfogadott. 
 
5.4. A tanfolyamok függvényében a flotta tartalmazzon olyan repül gépe(ke)t, amely(ek) alkalmas(ak) az 
átesések és dugóhúzók elkerülésének bemutatására, valamint olyan repül gépe(ke)t amellye(kkel)l 
m szeres meteorológiai körülmények szimulálása lehetséges. 
 
A képzésben csak a Képzési Kézikönyvben meghatározott és a légiközlekedési hatóság által, a képzés 
céljaira jóváhagyott repül gépeket lehet használni.  

 
6. REPÜL TEREK/LESZÁLLÓHELYEK 

 
6.1. A bázis repül térnek, illetve bármilyen alternatív bázis repül térnek, ahol képzés folyik, a következ  
létesítményekkel, kell rendelkeznie: 

 
a) legalább egy futópályával vagy felszállási területtel, amely a képzési repül gépek számára a normál 
fel- és leszállás lehet ségét biztosítja a maximálisan engedélyezett fel- vagy leszállási tömeggel (az 
alábbi 4 feltétel közül, azon feltétellel, amelyik a meghatározó): 

 
1. (négy csomónál nem er sebb) gyenge szélben azon a h mérsékleten, amely megegyezik 
az év legmelegebb hónapjának legmagasabb átlagh mérsékletével; 
2. úgy, hogy a felszállás vonalában minden akadályt legalább 50 lábbal magasabban repül 
át a repül ; 
3. úgy, hogy a hajtóm  üzemeltetését, a futóm  és a fékszárny m ködtetését (ha 
alkalmazható) a gyártó által ajánlottan hajtják végre; vagy 
4. úgy, hogy az elemelkedés után különleges pilótai képességek és módszerek nélkül is 
végre lehet hajtani a lágy átmenetet a legjobb emelkedési sebességhez tartozó sebesség 
elérésére.  

 
b) szélzsákkal, amely a földön minden pályavégr l jól látható; 

 
c) megfelel  pályafényekkel, ha éjszakai képzést is végrehajtanak a repül téren; és 

 
d) megfelel  légiforgalmi szolgálati egységgel kivéve ott, ahol a képzési követelmények biztonságosan 
teljesíthet k másfajta légi/földi kommunikációval. 

 
6.2. A képzési tanfolyamok szervezése során e melléklet 34. függelékében meghatározottakat kell 

alkalmazni. 
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2. függelék  
PPL(A) elméleti ismeretek vizsgája és jártassági vizsga 

 
(Lásd 1.130 és 1.135 pont, 1. 35. függelék) 
 

ELMÉLETI ISMERETEK VIZSGÁJA 
 

1. Az elméleti ismeretek vizsgájának helyszínét a kérelmez  kérésének lehet ség szerinti figyelembe 
vételével a légiközlekedési hatóság jelöli ki. A vizsgakérdéseket írásos formában, vagy számítógépes teszt 
formájában, az alábbiakban megjelölt 9 témakörben állítja össze a légiközlekedési hatóság. A 
légiközlekedési hatóság egyetértésével a vizsga részenként, több napon is letehet . Egyetlen kérdéssor 
több témakört is lefedhet. A dolgozatnak összesen legalább 120 kérdésb l kell állnia. Az egyes témakörökre 
szánt vizsgaid k nem haladhatják meg az alábbiakat: 

 
Tantárgy Id  

 
Légijog, ATC eljárások 0h45 
Légijárm veket érint  általános ismeretek 0h30 
Repülési jellemz k és repüléstervezés 1h00 
Emberi teljesít képesség és korlátai 0h30 
Meteorológia 0h30 
Navigáció 1h00 
Üzemeltetési eljárások 0h30 
Repüléselmélet 0h45 
R/T kezelés 0h30 
Teljes id  6h00 
 

A légiközlekedési hatóság rendelkezését l függ en, a gyakorlati R/T kezel i vizsgáztatás végezhet  külön 
helyszínen is.  

 

2. A kérdések többségének felelet-választásos tesztnek kell lennie. 
 

3. A vizsgák a légiközlekedési hatóság által meghatározott nyelv(ek)en folynak. A légiközlekedési 
hatóságnak értesítenie kell a kérelmez ket, hogy a vizsgákat milyen nyelv(ek)en teszik le. 

 
4. A tárgy vizsgája sikeresnek számít, amennyiben kérelmez  az elérhet  pontszám 75 százalékát 
teljesítette. Pontot csak a helyes válasz ér. 

 
5. Az e mellékletben szerepl  további rendelkezéseknek megfelel en, a kérelmez  akkor végzi sikerrel a 
PPL(A) elméleti vizsgát, ha 18 hónapon belül minden vizsgatárgyból sikerrel levizsgázott. A 18 hónap az 
els  vizsgapróbálkozás hónapjának végét l számít. Az elméleti vizsga elvégzése a sikeres vizsga dátumától 
számított 24 hónapig teszi lehet vé magánpilóta szakszolgálati engedély megszerzését.  

 
JÁRTASSÁGI VIZSGA 

 
6. A PPL(A) jártassági vizsgát kérelmez nek ugyanolyan osztályú/típusú repül gépen kell oktatásban 
részesülnie, mint amilyennel a jártassági vizsgán repül. A kérelmez  választhat, hogy a jártassági vizsgán 
egymotoros repül gépen, vagy – amennyiben rendelkezik e melléklet 1.255 pontja, vagy az 1.260 pontja 
által megkövetelt 70 óra parancsnokként repült id vel – többmotoros repül gépen repül. A jártassági vizsgán 
használt repül gépnek meg kell felelnie a képzési repül gépekkel szemben támasztott követelményeknek 
(Lásd 1. Függelék). 

 
7. A kérelmez nek a jártassági vizsgára való jelentkezésekor be kell mutatnia a légiközlekedési hatóság 
számára a földi, repülési és földi repülés-gyakorló berendezésen történ  képzés adatait, az oktatók által 
összeállított részletes és rendszeres el rehaladási beszámolókat (a felmér kkel, az id szakos min sít  
repülések és földi vizsgák dokumentációjával együtt), továbbá a kérelmez  növendék szakszolgálati 
engedélyét és repülési naplóját.  
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8. A kérelmez  köteles a jártassági vizsga 1-5 részét teljesíteni, ezen felül a 6. részt is teljesítenie kell abban 
az esetben, ha többmotoros repül géppel vizsgázik. Ha egy rész bármely eleme sikertelen, az adott rész 
egésze sikertelennek számít. Egynél több sikertelen rész esetén a jelentkez nek meg kell ismételnie a teljes 
vizsgát. Egyetlen sikertelen rész esetén a kérelmez nek csak ebb l az egy részb l kell ismételten 
vizsgáznia. Az ismételt vizsga bármely részének sikertelensége esetén - beleértve azokat a részeket is, 
amiket a kérelmez  az el z  vizsgán már egyszer sikerrel teljesített, de a megismételt vizsgán nem-, a teljes 
vizsgát újból meg kell ismételnie. A megkezdett jártassági vizsgát 6 hónapon belül teljesíteni kell. 

 
9. Sikertelen jártassági vizsgát követ en a vizsgáztató további képzést írhat el . Két sikertelen vizsga után a 
légiközlekedési hatóság további képzést ír el . A megkísérelhet  jártassági vizsgák száma korlátlan.  

 
VIZSGA LEVEZETÉSE 

 
10. A légiközlekedési hatóság a vizsga biztonságos levezetése érdekében felkészíti a vizsgáztatót (FE). 

 
11. Ha a kérelmez  a vizsgáztató által nem megfelel nek ítélt okokból szakítja meg a jártassági vizsgát, 
akkor a teljes jártassági vizsgát kell megismételnie. Ha a kérelmez  a vizsgáztató által megfelel nek ítélt 
okokból szakítja meg a jártassági vizsgát, akkor a kés bbi repülés során csak a nem teljesített részekb l kell 
vizsgáznia. 

 
12. A kérelmez  a vizsga bármely man verét, vagy eljárását egyszer megismételheti. A vizsgáztató bármely 
szakaszban leállíthatja a vizsgát, ha úgy ítéli meg, hogy a kérelmez  repülési képességei teljes vizsga 
megismétlését indokolják. 

 
13. A kérelmez nek olyan pozícióból kell vezetnie a repül gépet, hogy az lehet vé tegye a parancsnoki 
feladatok ellátását, mintha más személyzeti tag nem tartózkodna a fedélzeten. Repülés közben a fedélzeten 
tartózkodó repülés-vizsgáztató (FE) min sül a repül gép parancsnokának. 

 
14. A navigációs vizsgán repülend  útvonalat a vizsgáztató választja meg. Az útvonal véget érhet az 
indulási, vagy egy indulási repül tért l eltér  repül téren. A kérelmez  felel a repülés tervezésért és 
gondoskodik arról, hogy a repülés végrehajtásához szükséges felszerelés és dokumentáció a fedélzeten 
legyen. A vizsga navigációs részének ideje – e melléklet 3. függelékének megfelel en – legalább 60 perc, 
amely a kérelmez  és a vizsgáztató megegyezése szerint külön vizsgapontként is repülhet . 

 
15. A kérelmez  jelenti a vizsgáztatónak az elvégzett ellen rzéseket és feladatokat, beleértve a 
rádiónavigációs berendezések azonosítását. Az ellen rzéseket a vizsgán használt repül gépen 
engedélyezett ellen rzési lista szerint kell elvégezni. A vizsgarepülés el tti el készület alkalmával a 
kérelmez  köteles a teljesítmény-beállításokat, illetve a sebességeket meghatározni. A felszállási, utazó és 
leszállási teljesítmény adatokat a kérelmez nek a használt repül gép üzemeltetési kézikönyvének vagy 
repülési kézikönyvének megfelel en kell kiszámítania. 

 
16. A vizsgáztató nem vesz részt a repül gép vezetésében, kivéve, ha a beavatkozás biztonsági okokból, 
illetve a légiközlekedés indokolatlan akadályozásának megel zése érdekében szükséges. 

 
REPÜLÉSI VIZSGA TÜRÉSHATÁRA 

 
17. A kérelmez nek bizonyítania kell képességeit: 

a) a repül gép üzemeltetésében a korlátozások figyelembevételével; 
b) minden man ver zökken mentes és pontos végrehajtásában;  
c) a jó ítél képesség és a légijárm -vezet i tevékenység gyakorlásában; 
d) a légiforgalmi ismeretek alkalmazásában; és 
e) hogy a repül gépet minden körülmények között oly módon irányítja, hogy az eljárások és man verek 
sikeres végrehajtásához ne férjen kétség. 
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18. A vizsgázónak a következ  általános t réshatáron belül kell a vizsgát végrehajtania: 
 
a) Magasságtartás: 

normál repülés:     150 láb 
szimulált motorhibával:     200 láb 

 

 
b) Géptengely-irányszög (heading)/Rádiós segédeszközök segítségével végzett iránytartás: 

 
normál repülés:     10  
szimulált motorhibával:     15  

 
c) Sebességtartás: 

 
felszállás és megközelítés:   +15/-5 csomó 
minden egyéb repülésmód:    15 csomó 
 

Turbulens id járási feltételek esetén, valamint a vizsgán használt repül gép üzemeltetési tulajdonságai és 
teljesítménye függvényében a fenti értékekt l a vizsgáztató eltérést engedélyezhet. 

 
A JÁRTASSÁGI VIZSGA TARTALMA 

 
19. Az egymotoros és többmotoros repül gépre vonatkozó PPL(A) megszerzésére irányuló jártassági 
vizsgának e melléklet 3. függelékében meghatározott feladatokat és részeket kell tartalmaznia. A gyakorlati 
vizsgára való jelentkezés rlapját és a vizsgajegyz könyvet e melléklet 35. függeléke tartalmazza. 

 
 



2009/90. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 23045

3. függelék 
Jártassági vizsga tartalma a PPL(A) kiadásához 
(Lásd 1.135 pont, 35. függelék) 

 

1. RÉSZ 
REPÜLÉS EL TTI M VELETEK ÉS INDULÁS 

Ellen rz  lista használata, légijárm -vezet i tevékenység (légijárm  irányítása küls , vizuális 

referencia alapján, jégtelenítési eljárások, stb.) alkalmazása minden részben. 

a Repülés el tti dokumentáció és id járási adatok összeállítása 

b Tömeg-, súlypont- és teljesítmény-számítások 

c Légijárm  ellen rzése és kiszolgálása 

d Motor indítása és indítás utáni eljárások 

e Gurulás és repül téri eljárások, felszállás el tti eljárások 

f Felszállás és a felszállás utáni ellen rzések 

g Repül téri indulási eljárások 

h ATC összeköttetés – utasítások betartása, rádiózás 

2. RÉSZ 
ÁLTALÁNOS REPÜLÉSI TEVÉKENYSÉG 

a ATC összeköttetés - utasítások betartása, rádiózás 

b Egyenes vonalú, vízszintes repülés, sebességmódosításokkal 

c Emelkedés: 

i. Legjobb emelkedési sebességgel (RoC) 

ii. Emelked  fordulókkal 

iii. Befejezése, visszatérés vízszintes repülésre  

d Közepes (30°-os) bedöntés  fordulók 

e Túldöntött (45°-os bedöntés ) fordulók (zuhanó spirál felismerését és az abból való 

kivételt is beleértve) 

f Repülés kritikusan kis sebességgel, fékszárnnyal és fékszárny nélkül 

g Átesések: 

i. Tiszta átesés és teljesítménnyel való kivétel 

ii. Közelítés az áteséshez, 20°-os bedöntés  süllyed  fordulóban, megközelítési 

konfigurációban 

iii. Átesés megközelítése leszállási konfigurációban  

h Süllyedés: 

i. Teljesítménnyel és teljesítmény nélkül  

ii. Süllyed  fordulókkal (túldöntött sikló fordulók) 

iii. Befejezése, visszatérés vízszintes repülésre 
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3. RÉSZ 
ÚTVONAL ELJÁRÁSOK 

a Repülési terv kitöltése, helyszámító eljárás és térképolvasás 

b Magasság, irány és sebesség tartás,  

c Tájékozódás, a tervezett érkezési id  (ETA) kiszámítása és újraellen rzése, fedélzeti 

napló vezetése 

d Útvonal változtatás kitér  repül tér felé (tervezés és végrehajtás) 

e Rádiónavigációs eszközök használata 

f Alapvet  m szerrepülési ellen rzés (180°-os forduló szimulált IMC-ben) 

g Repülés végrehajtása (ellen rzések, tüzel anyag rendszerek és porlasztó jegesedés, 

stb.) ATC összeköttetés – utasítások betartása, rádiózás 

4. RÉSZ 
MEGKÖZELÍTÉSI ÉS LESZÁLLÁSI ELJÁRÁSOK 

a Repül téri érkezési eljárások 

b * Precíziós leszállás (rövidpályás leszállás), oldalszeles leszállás, ha a megfelel  

feltételek adottak 

c * Fékszárny nélküli leszállás 

d * Pálya megközelítése levett teljesítménnyel (csak egymotoros repül géppel) 

e Földetéréses átstartolás 

f Átstartolás alacsony magasságról 

g ATC kapcsolattartás– utasítások betartása, rádiózás 

h Repülés utáni teend k 

5. RÉSZ 
RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETI ELJÁRÁSOK 

Ez a rész az 1-4 részekkel kombinálható 

a Felszállás utáni szimulált motorhiba (CSAK EGYMOTOROS repül géppel) 

b * Szimulált kényszerleszállás (CSAK EGYMOTOROS repül géppel) 

c Szimulált sürg sségi (vészhelyzetet megel z ) leszállás (CSAK EGYMOTOROS 

repül géppel) 

d Szimulált vészhelyzetek 

e Szóbeli kérdések 
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6. RÉSZ 
SZIMULÁLT ASZIMMETRIKUS REPÜLÉS ÉS AZ OSZTÁLY/TÍPUS-HOZ TARTOZÓ 

FELADATOK 

Ez a rész az 1-5 részekkel kombinálható 

a Szimulált motorhiba felszállás alatt (biztonságos magasságban, ha nem földi repülés-

gyakorló berendezésen hajtják végre) 

b Aszimmetrikus megközelítés és átstartolás 

c Aszimmetrikus megközelítés és teljes megállásos leszállás 

d Motor leállítás és újraindítás 

e ATC összeköttetés - utasítások betartása, rádiózás, légijárm -vezet i tevékenység  

f A vizsgáztató döntése szerint - az osztály/típus jogosítás jártassági vizsga bármely 

vonatkozó eleme, beleértve: 

i. Repül gép rendszerek és robotpilóta kezelése 

ii. Túlnyomásos rendszer használata 

iii. Jégtelenít  és jegesedés gátló rendszer használata 

g Szóbeli kérdések 

* Ezen feladatok a vizsgáztató döntése szerint kombinálhatók 
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D FEJEZET - KERESKEDELMI PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (Repül gép) - CPL(A) 

1.140 Minimális életkor 
A CPL(A) kérelmez nek be kell töltenie a 18 éves kort. 
 

1.141 Iskolai végzettség 
 

A CPL(A) kérelmez nek legalább középfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie. 
 

1.150 El jogok és feltételek  
 

a) El jogok. A CPL(A) engedélyes el joga:  
 

1. gyakorolni a magánpilóta szakszolgálati engedéllyel járó el jogokat, 
2. betölteni a parancsnokpilótai, vagy a másodpilótai beosztást bármely repül gépen, nem 

gazdasági célú légiközlekedésben,  
3. betölteni a parancsnokpilóta beosztást egypilótás repül gépen gazdasági célú légiközlekedésben 

(kereskedelmi légi szállításban), belföldön és külföldön, 
4. másodpilóta beosztást betölteni többpilótás gazdasági célú légi közlekedésben (kereskedelmi légi 

szállításban), belföldön, valamint külföldön nemzetközi útvonal- és repül tér jogosításának megfelel en. 
 

b) Feltételek. A CPL(A) kérelmez nek, aki megfelel e melléklet 1.140, 1.145 és 1.155 - 1.170 alatt 
meghatározott feltételeknek, teljesítenie kell a CPL(A) kibocsátásának követelményeit és legalább a 
jártassági vizsgakor használt repül gépre vonatkozó osztály/típus jogosítás követelményeit, valamint - ha a 
kérelmez  az E fejezet szerinti m szerjogosítás tanfolyammal és vizsgával is rendelkezik – a m szer 
jogosítás követelményeit. 

c) A CPL(A) kérelmez nek rendelkeznie kell PPL(A) szakszolgálati engedéllyel. 
 

Megjegyzés: A CPL(A) kérelem mintáját a 2. melléklet tartalmazza. 
 

1.155 Tapasztalat és jóváírás 
(Lásd 4. 5. 6. 36. 37. 38. függelék)  
 

a) Integrált (összevont) tanfolyamok 
1. Tapasztalat. A CPL(A) kérelmez nek, aki sikeresen elvégzett és befejezett egy integrált repülési 

tanfolyamot, rendelkeznie kell legalább 150 óra repült id vel légialkalmassági bizonyítvánnyal rendelkez  
repül gépen. 

 

2. Jóváírás. A fent említett a) 1. pontban el írt repülési id be való beszámítás esetén e melléklet 4. 
függelék 4. pontját, és e melléklet 5. függelék 4. pontját, illetve e melléklet 6. függelék 4. pontját kell 
alkalmazni. 

 

b) Modulrendszer  (részekb l felépített) tanfolyam 
1. Tapasztalat. A CPL(A) kérelmez nek, aki nem végzett el integrált repülési tanfolyamot, 

rendelkeznie kell légialkalmassági bizonyítvánnyal rendelkez  repül gépen legalább 200 óra repült id vel. 
 

2. Jóváírás. A 200 repült órába beszámítható: 
a) 30 óra PPL(H) helikopter parancsnokként töltött id ; vagy 
b) 100 óra CPL(H) helikopter parancsnokként töltött id ; vagy 
c) 30 óra motoros vitorlázó-repül gépen vagy vitorlázó-repül gépen parancsnokként töltött id . 

 

c) Repülési id . A kérelmez nek teljesitenie kell az integrált tanfolyam befejezéséig 150 óra repült id t, 
vagy a modulrendszer  tanfolyam befejezéséig 200 óra repült id t, amelynek legalább a következ ket kell 
magában foglalnia: 

 

1. 100 órát parancsnok-pilótaként, vagy – ha az integrált rendszerben történt a képzés – 70 órát 
parancsnok-pilótaként, e melléklet 4. 5. 6. 36. 37. 38. függelékben meghatározott feltételek szerint; 
 

2. 20 óra (VFR) útvonalrepülésben parancsnok-pilótaként töltött repülési id t, beleértve egy legalább 
540 km (300 NM) távolságú útvonalrepülést, amely tartalmaz az útvonalon két, az indulási repül tért l 
különböz  repül téren való leszállást teljes megállással; 

 

3. 10 óra m szeres képzési id t, amelyb l legfeljebb 5 óra lehet szimulált m szeres földi id ; és 
 

4. 5 óra éjszakai repülési id t, az 1.165 (b) pontban meghatározottak szerint. 
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Megjegyzés: A 4. függelék a 2006. augusztus 1-én kiadott JAR-FCL 1 6. változatában lév  Appendix 1 to 
JAR-FCL 1.160 & 1.165(a)(1) ponttal, az 5. függelék az Appendix 1 to JAR-FCL 1.160 & 1.165(a)(2) ponttal, 
a 6. függelék az Appendix 1 to JAR-FCL 1.160 & 1.165(a)(3) ponttal, a 36. függelék az AMC FCL 1.160 & 
1.165(a)(1) ponttal, a 37. függelék az AMC FCL 1.160 & 1.165(a)(2) ponttal, a 38. függelék az AMC FCL 
1.160 & 1.165(a)(3) ponttal összeegyeztethet  szabályozást tartalmaz.  

1.160 Elméleti ismeretek  
(Lásd 1.160 pont, 4. 5. 6 és 7. függelék) 

 
a) Tanfolyam. CPL(A)-t az kérelmezhet, aki FTO jóváhagyott tanfolyamán elméleti képzést kapott. A 
tanfolyamot az 1.165 pont szerint kombinálni kell a repülési képzéssel. 
b) Vizsga. A CPL(A) kérelmez nek bizonyítani kell, hogy rendelkezik azzal a tudásszinttel, ami egy CPL(A) 
engedélyes el jogainak gyakorlásához szükséges, és meg kell felelnie e melléklet J fejezetében támasztott 
követelményeknek. 
c) Az integrált képzési tanfolyamot elvégzett kérelmez nek bizonyítania kell, hogy legalább olyan 
tudásszinttel rendelkezik, amelyet e melléklet 4.5 és 6. függelékeiben leírt tanfolyamoknak megfelel en a 
tanfolyam megkíván. 
 

Megjegyzés: A 4. függelék a 2006. augusztus 1-én kiadott JAR-FCL 1 6. változatában lév  Appendix 1 to 
JAR-FCL 1.160 & 1.165(a)(1) ponttal, az 5. függelék az Appendix 1 to JAR-FCL 1.160 & 1.165(a)(2) ponttal, 
a 6. függelék az Appendix 1 to JAR-FCL 1.160 & 1.165(a)(3) ponttal, a 7. függelék az Appendix 1 to JAR-
FCL 1.160 & 1.165(a)(4) pontta  összeegyeztethet  szabályozást tartalmaz. 

1.165 Repülési képzés 
(Lásd 4. 5. 6. 7. 36. 37. 38. 39. függelék)  

 

a) Tanfolyam. CPL(A)-t az kérelmezhet, aki elvégezte egy jóváhagyott repülés képz  szervezet 
jóváhagyott integrált vagy modulrendszer  repülés képzési tanfolyamát olyan típuson, amelynek valamely 
JAA tagállam által kibocsátott vagy elfogadott légialkalmassági bizonyítványa van. A képzést elméleti 
tanfolyammal kell kombinálni. A jóváhagyott tanfolyamot a következ  rendelkezéseknek megfelel en kell 
megszervezni: 

 
1. ATP(A) integrált tanfolyam – e melléklet 4. függeléke és 36. függeléke; 
2. CPL(A)/IR integrált tanfolyam – e melléklet 5. függeléke és 37. függeléke; 
3. CPL(A) integrált tanfolyam – e melléklet 6. függeléke és 38. függeléke; és 
4. CPL(A) modulrendszer  tanfolyam – e melléklet 7. függeléke és 39. függeléke. 

 
b) Éjszakai képzés. A kérelmez nek rendelkeznie kell legalább 5 óra éjszakai repült id vel, amib l 

legalább 3 óra kétkormányos képzés, beleértve legalább 1 órányi útvonalrepülést, valamint 5 egyedüli 
felszállást és 5 leszállást, teljes megállással. 
 

Megjegyzés: A 4. függelék a 2006. augusztus 1-én kiadott JAR-FCL 1 6. változatában lév  Appendix 1 to 
JAR-FCL 1.160 & 1.165(a)(1) ponttal, az 5. függelék az Appendix 1 to JAR-FCL 1.160 & 1.165(a)(2) ponttal, 
a 6. függelék az Appendix 1 to JAR-FCL 1.160 & 1.165(a)(3) ponttal, a 7. függelék az Appendix 1 to JAR-
FCL 1.160 & 1.165(a)(4) ponttal, a 36. függelék az AMC FCL 1.160 & 1.165(a)(1) ponttal, a 37. függelék az 
AMC FCL 1.160 & 1.165(a)(2) ponttal, a 38. függelék az AMC FCL 1.160 & 1.165(a)(3) ponttal, a 39. 
függelék az AMC FCL 1.160&1.165(a)(4) ponttal összeegyeztethet  szabályozást tartalmaz. 
 

1.170 Jártasság 
(Lásd 4.5.6.7.8 és 9. függelék) 

 
A CPL(A) kérelmez nek bizonyítania kell parancsnoki képességét a vonatkozó eljárások és man verek 

végrehajtására e melléklet 8 és 9. függelékeiben meghatározottak szerint a CPL(A) engedélyest megillet  
el jogoknak megfelel  szinten. A kérelmez nek e melléklet 4. 5. 6. 7. függelék követelményei szerint kell 
letennie a jártassági vizsgát a tanfolyamnak megfelel en.  

 
Megjegyzés: A 4. függelék a 2006. augusztus 1-én kiadott JAR-FCL 1 6. változatában lév  Appendix 1 to 
JAR-FCL 1.160 & 1.165(a)(1) ponttal, az 5. függelék az Appendix 1 to JAR-FCL 1.160 & 1.165(a)(2) ponttal, 
a 6. függelék az Appendix 1 to JAR-FCL 1.160 & 1.165(a)(3) ponttal, a 7. függelék az Appendix 1 to JAR-
FCL 1.160 & 1.165(a)(4) ponttal, a 8. függelék az Appendix 1 to JAR-FCL 1.170 ponttal, a 9. függelék az 
Appendix 2 to JAR-FCL 1.170 ponttal összeegyeztethet  szabályozást tartalmaz.  
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4. függelék 

ATP(A) integrált tanfolyam 
(Lásd 1.160, 1.165 és 1.170 pont, 8. 9. 10. 12. 13. 32. 36. 40. függelék) 
 

1. Az ATP(A) integrált tanfolyam célkit zése megfelel  képzettségi szint  pilótát képezni, aki alkalmas arra, 
hogy többmotoros többpilótás repül gépeken kereskedelmi célú légiszállítási tevékenység során 
másodpilóta legyen, és megszerezze a CPL(A)/IR-t. 

 

2. Az ATP(A) integrált tanfolyamot elvégezni szándékozó kérelmez nek valamely jóváhagyott FTO HT-jének 
felügyelete alatt kell teljesíteni minden képzési szintet az illet  szervezet által indított folyamatos, jóváhagyott 
tanfolyam keretén belül. 

 

3. A tanfolyam tartama legalább 12 és legfeljebb 36 hónap. A légiközlekedési hatóság jóváhagyásával a 
tanfolyam 36 hónapnál hosszabb is lehet abban az esetben, ha az FTO további repül gépes képzést vagy 
földi képzést tart.  

 

4. A kérelmez  a képzésre jelentkezhet el képzés nélküli beiratkozóként, vagy pedig a Chicagói Egyezmény 
Szerz d  Államának légiközlekedési hatósága által kibocsátott PPL(A) vagy PPL(H) engedélyeseként.  
 

4.1. Az el képzés nélküli beiratkozónak meg kell felelnie a B. fejezet növendék pilótára vonatkozó 
követelményeinek.  
 

4.2. PPL(A) vagy PPL(H) képzettség  beiratkozó esetén a tanfolyam el tt légijárm vön teljesített repült id  
50 százaléka, de legfeljebb 40 óra (1.165 (a)(1) pontja, és e függelék 13. pontja alapján), illetve – 
amennyiben éjszakai min sítéssel is rendelkezik a növendék – legfeljebb 45 óra repülési tapasztalatként 
beszámítható a szükséges repült id be, amelyekb l 20 óra lehet kétkormányos képzés. A beszámításról az 
FTO dönt, amelyet a kérelmez  képzési nyilvántartásában fel kell tüntetni.  
 

4.3. Abban az esetben, ha a növendék pilóta nem rendelkezik szakszolgálati engedéllyel, (lásd e melléklet 
36. függelék 2-3 része alapján) az FTO-nak joga van, légiközlekedési hatósági jóváhagyással, legfeljebb 20 
óra helikopteren, vagy TMG-n teljesítend  kétkormányos feladatokat meghatározni. 

 

5. Az a kérelmez , aki sikertelenül vizsgázik, vagy nem fejezi be a teljes ATP(A) tanfolyamot, kérelmezheti a 
légiközlekedési hatóságnál alacsonyabb szint  engedélyhez tartozó elméleti vizsga és jártassági vizsga, 
továbbá – ha kérelmezhet  – m szerjogosítás vizsga letételét. 

 

6. Más FTO képzési tanfolyamára átiratkozni kívánó kérelmez nek a másik FTO-nál a továbbiakban 
teljesítend  képzési id re vonatkozó légiközlekedési hatósági jóváhagyást kell kérnie. 

 

7. Az FTO-nak meg kell gy z dnie arról, hogy a kérelmez  a tanfolyamra való felvétele el tt a tanfolyam 
elméleti részének megértéséhez szükséges megfelel  matematikai, fizikai és angol nyelvi ismeretekkel 
rendelkezik. A nyelvtudás szükséges szintjét e melléklet 10. függelék határozza meg. 

 

8. A tanfolyamnak magában kell foglalnia: 
a) elméleti képzést az ATPL(A) ismereti szintjéig; 
b) látva repülési és m szeres repülési képzést; valamint 
c) MCC képzést többpilótás repül gép üzemeltetésére. 

 

9. Az elméleti vizsga viszonylatában e függelék 12. pontjának, illetve a jártassági vizsga viszonylatában e 
függelék 14. pontjának megfelel  és sikeres teljesítése a CPL(A) kiadási követelményeinek megfelel  
elméleti ismeretek és jártassági vizsga teljesítését jelenti, magában foglalva a vizsgá(ko)n használt 
repül gép(ek) osztály- vagy típus jogosítás követelményeinek, valamint többmotoros m szerrepülés (A) 
követelményeinek teljesítését.  

 

ELMÉLETI ISMERETEK  
 

10. Az elméleti tanrendet e melléklet 32. függelékének megfelel en kell összeállítani. A jóváhagyott ATP(A) 
elméleti tanfolyamnak legalább 750 óra (ahol 1 óra 60 perc képzést jelent) képzésb l kell állnia, amely 
megfelel  arányban magában foglalhat osztálytermi munkát, interaktív videó, dia/kazettás bemutatót, 
számítógép bázisú képzést, tanuló-médiaszobát és más médiaeszköz alkalmazását a légiközlekedési 
hatóság jóváhagyása szerint. 
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A 750 óra képzést úgy kell felosztani, hogy minden tantárgy esetében teljesüljön a következ  óraszám: 
 

Tantárgy      óraszám  
 
Légijog     40 
Légijárm  általános ismeretek   200 
Repülési jellemz k és repüléstervezés 90 
Emberi teljesít képesség és korlátai  50 
Meteorológia     70 
Navigáció     170 
Üzemeltetési eljárások   30 
Repüléselmélet    70 
Rádió-távbeszél  kezel i ismeretek  30 
 
 

11. Az MCC tanfolyamnak legalább 25 óra elméleti képzést és gyakorlatot kell tartalmaznia. 
  

ELMÉLETI VIZSGA 
 

12. A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik az ATPL(A) engedélyest megillet  el jogokhoz 
szükséges ismeretekkel, e melléklet J. fejezetének követelményei szerint. 

 

REPÜLÉSI KÉPZÉS 
 

13. A repülési képzésnek, típus jogosítás képzést kivéve, legalább 195 órát kell tartalmaznia, beleértve 
minden, az el rehaladást felmér  vizsgát is. A teljes képzésb l 55 óra lehet m szeres földi id . A képzésnek 
tartalmaznia kell: 

 

a) 95 óra kétkormányos képzést, amelyb l legfeljebb 55 óra lehet földi m szeres id ; 
 

b) 100 óra parancsnoki id t, ebb l 50 óra VFR repülést és 50 óra m szeres repülési id t, mint gyakorló 
parancsnok-pilóta (SPIC). (A gyakorló parancsnok-pilóta id t parancsnoki id ként kell jóváírni kivéve, ha az 
oktató a repülés bármely szakaszában beleavatkozik a repül gép vezetésébe. A repülés oktató földi 
eligazítása nem befolyásolja a parancsnoki id  jóváírását); 

 

c) 50 óra útvonalrepülést parancsnokként, beleértve egy olyan VFR útvonalrepülést, amely legalább 540 
km (300 NM) távolságú, ezen belül legalább két, a kiindulási repül tért l különböz  repül téren történ  teljes 
megállásos leszállást hajt végre; 

 

d) 5 óra éjszakai repülést repül gépen, amely 3 óra kétkormányos képzést legalább 1 óra 
útvonalrepüléssel, valamint 5 egyedüli felszállást és 5 egyedüli teljes megállásos leszállást tartalmaz; 
továbbá 

 

e) 115 óra m szeres repülési id t, mely áll: 
1. 50 óra m szerrepülési képzésb l, amelyb l legfeljebb 25 óra lehet földi m szer id  FNPT I-n, vagy 

40 óra, amennyiben a földi m szeres képzés FNPT II-n, vagy repülési szimulátoron történik. Az 
FNPT II-n vagy repülési szimulátoron végrehajtandó repülésb l legfeljebb 10 óra végrehajtható 
FNPT I-n is; 

 

2. 50 óra gyakorló parancsnok-pilótaként (SPIC) teljesített id b l; és 
 

3. 15 óra MCC keretében teljesített id b l, amelyhez repülési szimulátor vagy FNPT II is használható.  
 
A gyakorlati képzés tematikáját e melléklet 36. függeléke tartalmazza. 

 
JÁRTASSÁGI VIZSGÁK  

 
14. A gyakorlati képzés elvégzése után a kérelmez nek le kell tenni a CPL(A) jártassági vizsgát egymotoros 
vagy többmotoros repül gépen e melléklet 8. és 9. függeléke szerint és a m szer-jogosítás jártassági 
vizsgát többmotoros repül gépen e melléklet 12. és 13. függeléke szerint. Ezen kívül teljesíteni kell az 
1.262(c) pontban meghatározott vizsgákat is. 
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5. függelék 

CPL(A)/IR integrált tanfolyam 
(Lásd 1.160, 1.165 és 1.170 pont, 8.9.10.12.13.32.37.40 függelék) 

 

1. A CPL(A) és IR(A) integrált tanfolyam célkit zése megfelel  képzettségi szint  pilótát képezni, aki képes 
kereskedelmi célú légiszállítási tevékenység során egypilótás egymotoros, vagy többmotoros repül gépet 
m ködtetni, illetve a CPL(A)/IR-t megszerezni. 

 

2. A CPL(A) és IR(A) integrált tanfolyamot elvégezni szándékozó kérelmez nek valamely jóváhagyott FTO 
HT-jének felügyelete alatt kell teljesíteni minden képzési szintet az illet  szervezet által indított folyamatos, 
jóváhagyott tanfolyam keretén belül. 

  
3. A tanfolyam tartama legalább 9 és legfeljebb 30 hónap. 

 

4. A kérelmez  a képzésre jelentkezhet el képzettség nélküli beiratkozóként, vagy pedig a Chicagói 
Egyezmény Szerz d  Államának légiközlekedési hatósága által kibocsátott PPL(A), vagy PPL(H) 
engedélyeseként.  
 
4.1. Az el képzettség nélküli beiratkozónak meg kell felelnie a B. fejezet növendék pilótára vonatkozó 
követelményeinek.  
 
4.2. PPL(A), vagy PPL(H) képzettség  beiratkozó esetén a tanfolyam el tt légijárm vön teljesített repült id  
50 százaléka, de legfeljebb 40 óra (lásd az 1.165 (a)(2) pont, és e függelék 12. pontja), illetve – amennyiben 
éjszakai min sítéssel is rendelkezik a növendék – legfeljebb 45 óra repülési tapasztalatként beszámítható a 
szükséges repült id be, amelyekb l 20 óra lehet kétkormányos képzés. A beszámításról az FTO dönt, 
amelyet a kérelmez  képzési nyilvántartásában fel kell tüntetni.  
 
4.3. Abban az esetben, ha a növendék pilóta nem rendelkezik szakszolgálati engedéllyel, (lásd e melléklet 
37. függelék 2-3 része) az FTO-nak joga van, légiközlekedési hatósági jóváhagyással, legfeljebb 20 óra 
helikopteren, vagy TMG-n teljesítend  kétkormányos feladatokat meghatározni. 

 

5. Az a kérelmez , aki sikertelenül vizsgázik, vagy nem fejezi be a teljes CPL(A) és IR tanfolyamot, 
kérelmezheti a légiközlekedési hatóságnál alacsonyabb szint  engedélyhez tartozó elméleti vizsga és 
jártassági vizsga, továbbá – ha kérelmezhet  – m szerjogosítás vizsga letételét. 

 
6. Más FTO képzési tanfolyamra átiratkozni kívánó kérelmez nek a másik FTO-nál a továbbiakban 
teljesítend  képzési id re vonatkozó légiközlekedési hatósági jóváhagyást kell kérnie. 

 
7. Az FTO-nak meg kell gy z dnie arról, hogy a kérelmez  a tanfolyamra való felvétele el tt a tanfolyam 
elméleti részének megértéséhez szükséges megfelel  matematikai, fizikai és angol nyelvi ismeretekkel 
rendelkezik. A nyelvtudás szükséges szintjét e melléklet 10. függeléke határozza meg. 

 
8. A tanfolyamnak magában kell foglalnia: 

a) elméleti képzést a CPL(A) és IR ismereti szintjéig és 
b) látva repülési és m szeres repülési képzést. 

 
9. Az elméleti vizsga e függelék 11. pontjának, illetve a jártassági vizsga e függelék 13. pontjának megfelel , 
sikeres teljesítése a CPL(A) kiadási követelményeinek megfelel  elméleti ismeretek és jártassági vizsga 
teljesítését jelenti, magába foglalva a vizsgá(ko)n használt repül gép(ek) osztály/típus jogosítás, valamint 
egy illetve többmotoros m szerrepülés (A) követelményeinek teljesítését. 

 
ELMÉLETI ISMERETEK 

 
10. Az elméleti tanrendet e melléklet 32. függelékének megfelel en kell összeállítani. A jóváhagyott CPL(A) 
és IR elméleti tanfolyamnak legalább 500 óra (ahol 1 óra 60 perc képzést jelent) képzésb l kell állnia, amely 
megfelel  arányban magában foglalhat osztálytermi munkát, interaktív videó, dia/kazettás bemutatót, 
számítógép bázisú képzést, tanuló-médiaszobát és más médiaeszköz alkalmazását a légiközlekedési 
hatóság jóváhagyása szerint. 
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Az 500 óra képzést úgy kell felosztani, hogy minden tantárgy esetében teljesüljön a következ  óraszám: 
 
Tantárgy      óraszám  
 
Légijog     40 
Légijárm  általános ismeretek   160 
Repülési teljesítmény és tervezés   60 
Emberi teljesít képesség és korlátai   15 
Meteorológia     50 
Navigáció     100 
Üzemeltetési eljárások   10 
Aerodinamika     35 
Rádió-távbeszél  kezel i ismeretek  30 
 

ELMÉLETI VIZSGA 
 

11. A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik a CPL(A) és IR engedélyest megillet  el jogokhoz 
szükséges ismeretekkel, e melléklet J. fejezetének követelményei szerint. 

 
 

REPÜLÉSI KÉPZÉS 
 

12. A repülési képzésnek, nem beleértve a típusjogosítás képzést, legalább 180 órát kell tartalmaznia, 
beleértve minden, az el rehaladást felmér  vizsgát is. A teljes képzésb l 40 óra lehet m szeres földi id . A 
180 óra alatt a kérelmez nek teljesítenie kell: 

 
a) 80 óra kétkormányos képzést, amelyb l legfeljebb 40 óra lehet földi m szeres id ; 
 
b) 100 óra parancsnoki id t, ebb l 50 óra VFR repülést és 50 óra m szeres repülési id t, mint SPIC. (A 

gyakorló parancsnok-pilóta id t parancsnoki id ként kell jóváírni kivéve, ha az oktató a repülés bármely 
szakaszában beleavatkozik a repül gép vezetésébe. A repülés oktató földi eligazítása nem befolyásolja a 
parancsnoki id  jóváírását); 

 
c) 50 óra útvonalrepülést parancsnokként, beleértve egy olyan VFR útvonalrepülést, amely legalább 540 

km (300 NM) távolságú, ezen belül legalább két, a kiindulási repül tért l különböz  repül téren történ  teljes 
megállásos leszállást hajt végre; 

 
d) 5 óra éjszakai repülést repül gépen, amely 3 óra kétkormányos képzést legalább 1 óra 

útvonalrepüléssel, valamint 5 egyedüli felszállást és 5 egyedüli teljes megállásos leszállást tartalmaz; és 
 
e) 100 óra m szeres repülési id t, mely áll: 

 
1. 50 óra m szerrepülési képzésb l, amelyb l legfeljebb 25 óra lehet földi m szer id  FNPT I-n, 

vagy 40 óra m szerrepülési képzésb l, amennyiben a földi m szeres képzés FNPT II-n, vagy repülési 
szimulátoron történik. Az FNPT II-n vagy repülési szimulátoron végrehajtandó repülésb l legfeljebb 10 óra 
végrehajtható FNPT I-n is; 

 
2. 50 óra gyakorló parancsnok-pilótaként (SPIC) teljesített id b l. 

 
A gyakorlati képzés tematikáját e melléklet 37. függeléke tartalmazza. 
 
 
JÁRTASSÁGI VIZSGA 

 
13. A gyakorlati képzés elvégzése után a kérelmez nek le kell tenni a CPL(A) jártassági vizsgát egymotoros 
vagy többmotoros repül gépen e melléklet 8. és 9. függeléke szerint és a m szer-jogosítás jártassági 
vizsgát egymotoros vagy többmotoros repül gépen e melléklet 12. és 13. függeléke szerint. 
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6. függelék 

CPL(A) integrált tanfolyam 
(Lásd 1.160, 1.165 és 1.170 pont, 8. 9. 32. 38. 40. függelék) 

 

1. A CPL(A) integrált tanfolyam célkit zése megfelel  képzettségi szint  pilótát képezni, a CPL(A) 
megszerzéséhez és a kérelmez  által elvégezni kívánt további munkarepüléshez kapcsolódó oktatáshoz, 
ide nem értve az oktatói és m szerjogosítást. 

 

2. A CPL(A) integrált tanfolyamot elvégezni szándékozó kérelmez nek, valamely jóváhagyott FTO HT-jének 
felügyelete alatt, minden képzési szintet teljesítenie kell az illet  szervezet által indított folyamatos, 
jóváhagyott tanfolyam keretén belül. 

 
3. A tanfolyam tartama legalább 9 és legfeljebb 24 hónap 

 
4. A kérelmez  a képzésre jelentkezhet el képzettség nélküli beiratkozóként, vagy pedig a Chicagói 
Egyezmény Szerz d  Állam légiközlekedési hatósága által kibocsátott PPL(A) vagy PPL(H) engedlyeseként.  
 
4.1. Az el képzettség nélküli beiratkozónak meg kell felelnie a B. fejezet növendék pilótára vonatkozó 
követelményeinek.  
 
4.2. PPL(A) vagy PPL(H) képzettség  beiratkozó esetén a tanfolyam el tt légijárm vön teljesített repült id  
50 százaléka, de legfeljebb 40 óra (lásd az 1.165 (a)(3) pont, és e függelék 12. pontja), illetve – amennyiben 
éjszakai min sítéssel is rendelkezik a növendék – legfeljebb 45 óra repülési tapasztalatként beszámítható a 
szükséges repült id be, amelyb l 20 óra lehet kétkormányos képzés. A beszámításról az FTO dönt, amelyet 
a kérelmez  képzési nyilvántartásában fel kell tüntetni.  
 
4.3. Abban az esetben, ha a növendék pilóta nem rendelkezik szakszolgálati engedéllyel, (lásd 38. függelék 
2-3 része) az FTO-nak joga van, légiközlekedési hatósági jóváhagyással, legfeljebb 20 óra helikopteren, 
vagy TMG-n teljesítend  kétkormányos feladatokat meghatározni. 

 
5. Az a kérelmez , aki sikertelenül vizsgázik, vagy nem fejezi be a teljes CPL(A) tanfolyamot, kérelmezheti a 
légiközlekedési hatóságnál az alacsonyabb szint  engedélyhez tartozó elméleti vizsga és jártassági vizsga 
letételét. 

 
6. Más FTO képzési tanfolyamra átiratkozni kívánó kérelmez nek a másik FTO-nál a továbbiakban 
teljesítend  képzési id re vonatkozó légiközlekedési hatósági jóváhagyást kell kérnie. 

 
7. Az FTO-nak meg kell gy z dnie arról, hogy a kérelmez  a tanfolyamra való felvétele el tt a tanfolyam 
elméleti részének megértéséhez szükséges megfelel  matematikai és fizikai elméleti ismeretekkel 
rendelkezik.  

 
8. A tanfolyamnak magában kell foglalnia: 

a) elméleti képzést a CPL(A) ismeret szintjéig; 
b) látva repülési és m szeres repülési képzést. 

 
9. Az elméleti vizsga e függelék 11. pontjának, illetve a jártassági vizsga e függelék 13. pontjának megfelel , 
sikeres teljesítése a CPL(A) kiadási követelményeinek megfelel  elméleti ismeretek és jártassági vizsga 
teljesítését jelenti, magába foglalva a vizsgá(ko)n használt repül gép(ek) osztály- vagy típus jogosítás 
követelményeinek teljesítését. 

 
ELMÉLETI ISMERETEK  
 
10. Az elméleti tanrendet e melléklet 32. függelékének megfelel en kell összeállítani. A jóváhagyott CPL(A) 
elméleti tanfolyamnak legalább 300 óra (ahol 1 óra 60 perc képzést jelent) (vagy 200 órát, ha a kérelmez  
PPL engedélyes) elméleti képzésb l kell állnia, amely megfelel  arányban magában foglalhat osztálytermi 
munkát, interaktív videó, dia/kazettás bemutatót, számítógép bázisú képzést, tanuló-médiaszobát és más 
médiaeszköz alkalmazását a légiközlekedési hatóság jóváhagyása szerint. 
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ELMÉLETI VIZSGA 
 
11. A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik a CPL(A) engedélyest megillet  el jogokhoz 
szükséges ismeretekkel, e melléklet J. fejezetének követelményei szerint. 

 
REPÜLÉSI KÉPZÉS 

 
12. A repülési képzésnek, nem beleértve a típusjogosítás képzést, legalább 150 órát kell tartalmaznia, 
beleértve minden, az el rehaladást felmér  vizsgát is. A teljes képzésb l 5 óra lehet m szeres földi id . A 
150 óra alatt a kérelmez nek teljesítenie kell: 

 
a) 80 óra kétkormányos képzést, amelyb l legfeljebb 5 óra lehet földi m szeres id ; 
 
b) 70 órát, mint parancsnokpilóta; 
 
c) 20 óra útvonalrepülést parancsnokként, beleértve egy olyan VFR útvonalrepülést, amely legalább 540 

km (300 NM) távolságú, ezen belül legalább két, a kiindulási repül tért l különböz  repül téren történ  teljes 
megállásos leszállást hajt végre; 

 
d) 5 óra éjszakai repülést repül gépen, amely 3 óra kétkormányos képzést legalább 1 óra 

útvonalrepüléssel, valamint 5 egyedüli felszállást és 5 egyedüli teljes megállásos leszállást tartalmaz; 
 
e) 10 óra m szerrepülést, amelyb l legfeljebb 5 óra lehet m szeres földi id  FNPT I-n, vagy FNPT II-n 

vagy repülési szimulátoron; és 
 
f) 5 óra repülést legalább 4 személy szállítására alkalmas, behúzható futóm vel és változtatható 

állásszög  légcsavarral rendelkez  repül gépen. 
 

A gyakorlati képzés tematikáját e melléklet 38. függeléke tartalmazza. 
 
 

JÁRTASSÁGI VIZSGA 
 

13. A repül gépes képzés elvégzését követ en a kérelmez nek CPL(A) jártassági vizsgát kell tennie, 
egymotoros vagy többmotoros repül gépen e melléklet 8. 9. függeléke szerint. 
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7. Függelék  

CPL(A) modulrendszer  tanfolyam 
(Lásd 1.125(c), 1.160, 1.165 & 1.170 pont, 8. 9. 32. 39. 40. függelék) 

 

1. A CPL(A) modulrendszer  tanfolyam célkit zése, hogy PPL(A)-val rendelkez ket a CPL(A) kiadásához 
szükséges tudásszintre hozza. 

 
2. a) A CPL(A) modulrendszer  tanfolyam megkezdése el tt a kérelmez nek rendelkeznie kell a Chicagói 
Egyezmény Szerz d  Állam légiközlekedési hatósága által kibocsátott PPL(A)-val. 

 
 b) A képzés megkezdése el tt a kérelmez nek teljesítenie kell a következ ket: 
 

1. rendelkezzen 150 óra repülési id vel pilótaként; és 
2. feleljen meg e melléklet 1.225 és 1.240 pont követelményeinek, amennyiben többmotoros 

repül gépet használnak a jártassági vizsgán. 
 

3. A CPL(A) modulrendszer  tanfolyamra jelentkez  köteles az FTO HT-jének felügyelete alatt az FTO által 
szervezett tanfolyam minden képzési fázisát egyetlen folyamatos tanfolyam során teljesíteni. Az elméleti 
képzés elvégezhet  kizárólag elméleti képzést nyújtó FTO-nál, amely esetben az illet  szervezet HT-jének 
kell felügyelnie a tanfolyam említett részét. 

 
4. Az elméleti tanfolyamot 18 hónapon belül kell elvégezni. A gyakorlati képzésnek és jártassági vizsgának 
az elméleti vizsgák érvényességi idején belül kell megtörténnie e melléklet 1.495 pontja szerint. 

 
5. Az FTO-nak meg kell gy z dnie arról, hogy a kérelmez  a tanfolyamra való felvétele el tt a tanfolyam 
elméleti részének megértéséhez szükséges megfelel  matematikai és fizikai ismeretekkel rendelkezik.  

 
6. A tanfolyamnak magában kell foglalnia: 

 a) elméleti képzést a CPL(A) ismereti szintjéig; 
b) látva repülési és m szeres repülési képzést. 

 
7. Az elméleti vizsga e függelék 9. pontjának, illetve a jártassági vizsga e függelék 13. pontjának megfelel , 
sikeres teljesítése a CPL(A) kiadási követelményeinek megfelel  elméleti ismeretek és jártassági vizsga 
teljesítését jelenti, magába foglalva a vizsgán használt repül gép osztály vagy típus jogosítás 
követelményeinek teljesítését is. 

 
ELMÉLETI ISMERETEK  

 
8. Az elméleti tanrendet e melléklet 32. függelékének megfelel en kell összeállítani. A jóváhagyott CPL(A) 
elméleti tanfolyamnak legalább 200 óra (ahol 1 óra 60 perc képzést jelent) elméleti képzésb l kell állnia, 
amely megfelel  arányban magában foglalhat osztálytermi munkát, interaktív videó, dia/kazettás bemutatót, 
számítógép bázisú képzést, tanuló-médiaszobát és más médiaeszköz alkalmazását a légiközlekedési 
hatóság jóváhagyása szerint.  
 
8.1. A tanfolyam részeként távoktatást (levelez  tanfolyamot) is lehet nyújtani a légiközlekedési hatóság 
hozzájárulása esetén.  

 
ELMÉLETI VIZSGA 

 
9. A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik a CPL(A) engedélyest megillet  el jogokhoz 
szükséges ismeretekkel, e melléklet J. fejezetének követelményei szerint. 
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REPÜLÉSI KÉPZÉS 
 

10. M szerjogosítással nem rendelkez  kérelmez knek legalább 25 óra kétkormányos gyakorlati képzést 
kell kapniuk (lásd e melléklet 39. függelék, amely tartalmazzon 10 óra m szeres oktatást, amelyb l 
legfeljebb 5 óra lehet m szeres földi id  BITD-n, FNPT I-n, FNPT II-n, vagy repülési szimulátoron (lásd e 
melléklet 39. függelék).  
 
10.1. Érvényes IR(A)-val rendelkez  kérelmez nek teljes mértékben jóváírható a kétkormányos m szeres 
képzési id .  
 
10.2. Érvényes IR(H)-val rendelkez  kérelmez nek legfeljebb 5 óra kétkormányos m szeres képzési id  
számítható be, és ebben az esetben legalább 5 óra kétkormányos m szeres képzésben kell részesülnie 
repül gépen. 

 
11.  a) Érvényes m szerjogosítással rendelkez  kérelmez knek legalább 15 óra kétkormányos látva repülési 
képzést kell kapniuk. 
 
 b) Éjszakai repülési min sítéssel nem rendelkez  kérelmez knek további 5 óra éjszakai repülési képzést 
kell kapniuk e melléklet 1.125(c) pontjának követelményei szerint. 

 
12. Legalább 5 óra képzést olyan repül gépen kell végrehajtani, amely legalább négy személy szállítására 
alkalmas és állítható légcsavarral, valamint behúzható futóm vel rendelkezik.  

 
A repülési képzés tematikáját e melléklet 39. függeléke tartalmazzák.  

 
JÁRTASSÁGI VIZSGA 

 
13. A repülési képzés elvégzése és a vonatkozó gyakorlati követelmények teljesítése után, a kérelmez nek 
CPL(A) jártassági vizsgát kell tennie többmotoros vagy egymotoros repül gépen, e melléklet 8. 9. függeléke 
szerint.  
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8. Függelék 

Jártassági vizsga a CPL(A) kiadásához 
(Lásd 1.170 pont, 9. 40. függelék) 

 

1. A CPL(A) jártassági vizsgához a kérelmez nek teljesíteni kell az el írt képzést, beleértve a vizsgán 
használatos típusú/osztályú repül géppel megegyez  repül gépre való képzést.  
 
1.1. A kérelmez  választhat, hogy egymotoros repül gépen vagy, ha megfelel e melléklet 1.255 pontja, vagy 
az 1.260 pontja alatti (70 óra repülési id vel parancsnokként) repül gépes tapasztalati követelménynek, 
többmotoros repül gépen vizsgázik.  
 
1.2. A jártassági vizsgán használt repül gépnek meg kell felelnie a 14. melléklet 3. 4. függeléke szerint 
meghatározott képzési repül gépekre vonatkozó követelményeknek, valamint legalább négy személy 
szállítására alkalmasnak kell lennie és változtatható állásszög  légcsavarral, illetve behúzható futóm vel kell 
rendelkeznie. 

 

2. Amennyiben a kérelmez  teljesíti az e mellékletben rögzített feltételeket és ez a képzési nyilvántartásban 
is rögzítésre kerül, vizsgára bocsátható. 

 

3. A kérelmez nek le kell vizsgáznia a vizsga 1-5 részeib l, és amennyiben többmotoros repül gépen 
vizsgázik a 6. részb l is. Ha egy tétel az adott részb l nem sikerül, a teljes rész sikertelen. Egy résznél több 
sikertelen részvizsga esetén a kérelmez  a teljes anyagból köteles újra vizsgázni. Csak egy részt elvét  
kérelmez  az adott részb l vizsgázik újra. Az újravizsgázás bármely részének sikertelensége esetén, 
beleértve azokat a részeket is, amiket el z leg sikeresen teljesített a kérelmez , a teljes vizsgát köteles 
megismételni. A gyakorlati vizsga minden részét 6 hónapon belül kell teljesíteni. 

 

4. Bármely sikertelen vizsgát követ en további képzés írható el . Ha a vizsgák minden részének teljesítése 
két próbálkozás után sem sikerül, a Légiközlekedési hatóság által meghatározott további képzés szükséges. 
A vizsgapróbálkozások száma nincs korlátozva. 

 

VIZSGA LEVEZETÉSE 
 

5. A légiközlekedési hatóság a vizsga biztonságos levezetése érdekében felkészíti a vizsgáztatót. 
 

6. Ha kérelmez  a vizsgáztató által nem megfelel nek ítélt okokból megszakítja a gyakorlati vizsgát, akkor a 
teljes gyakorlati vizsgát meg kell ismételnie. Ha a kérelmez  a vizsgáztató által elfogadhatónak ítélt okokból 
szakítja meg a gyakorlati vizsgát, akkor a további repülés során csak a nem teljesített részekb l kell 
vizsgázni. 

 

7. A kérelmez  a vizsga bármely man verét vagy eljárását egyszer megismételheti. A vizsgáztató bármely 
szakaszban leállíthatja a vizsgát, ha úgy ítéli meg, hogy a kérelmez  repülési képességei a teljes vizsga 
megismétlését indokolják. 

 

8. A kérelmez nek olyan pozícióból kell vezetnie a repül gépet, hogy az lehet vé tegye a parancsnoki 
feladatok ellátását, mintha más személyzeti tag nem tartózkodna a fedélzeten. Repülés közben a fedélzeten 
tartózkodó repülés-vizsgáztató (FE) min sül a repül gép parancsnokának. 

 

9. A repülend  útvonalat a vizsgáztató választja meg. A célrepül térnek irányító szolgálattal kell 
rendelkeznie. Az útvonal végpontja lehet az indulási, vagy egy másik repül tér is. A kérelmez  felel a 
repülés tervezésért és gondoskodik arról, hogy a repülés végrehajtásához szükséges felszerelés és 
dokumentáció a fedélzeten legyen. A vizsga teljes ideje legalább 90 perc. 

 

10. A kérelmez  jelenti a vizsgáztatónak az elvégzett ellen rzéseket és feladatokat, beleértve a 
rádiónavigációs berendezések azonosítását. Az ellen rzéseket a vizsgán használt repül gépen 
engedélyezett ellen rzési lista szerint kell elvégezni. A vizsgarepülés el tti el készület alkalmával a 
kérelmez  köteles a teljesítmény-beállításokat, illetve a sebességeket meghatározni. A felszállási, 
megközelítési és leszállási teljesítmény adatokat a kérelmez nek a használt repül gép üzemeltetési 
kézikönyvének vagy repülési kézikönyvének megfelel en kell kiszámítania. 

 

11. A vizsgáztató nem vesz részt a repül gép vezetésében, kivéve, ha a beavatkozás biztonsági okokból, 
illetve a légiközlekedés indokolatlan akadályozásának megel zése érdekében szükséges. 
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REPÜLÉSI VIZSGA T RÉSHATÁRA 
 

12. A kérelmez nek bizonyítania kell képességeit: 
a) hogy képes a repül gépet a korlátozások figyelembevételével üzemeltetni; 
b) hogy minden man vert zökken mentesen és pontosan hajt végre;  
c) hogy jó ítél képességgel és légijárm -vezet i tevékenységgel rendelkezik; 
d) a légiforgalmi ismeretek alkalmazásában; és 
e) hogy a repül gépet minden körülmények között oly módon irányítja, hogy az eljárások és man verek 
sikeres végrehajtásához ne férjen kétség. 

 
13. A vizsgázónak a következ  általános t réshatáron belül kell a vizsgát végrehajtania. 
 
a) Magasságtartás: 

 
normál repülés       100 láb 
szimulált motorhibával      150 láb 

 
b) útvonaltartás rádió-navigációs eszközök használatával   5  

 
c) Iránytartás: 

normál repülés       10  
szimulált motorhibával      15  

 
d) Sebességtartás: 

felszállás és megközelítés      5 csomó 
minden egyéb repülési mód     10 csomó 

 
Turbulens id járási feltételek esetén, valamint a vizsgán használt repül gép üzemeltetési tulajdonságai és 
teljesítménye függvényében a fenti értékekb l a vizsgáztató engedményt tesz. 

 
A VIZSGA TARTALMA 

 
14. A vizsgának e melléklet 9. függelékében meghatározott részekb l kell állnia. A jártassági vizsga formáját 
és a jelentkezési lap tartalmát e melléklet 40. függeléke tartalmazza. A 2. rész c és e(iv) pont, és az 5 – 6. 
rész teljes egészében végrehajtható FNPT II-n vagy repülési szimulátoron.  
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9. függelék  

CPL(A) kiadásához szükséges jártassági vizsga tartalma  
(Lásd 1.170 pont, 40. függelék) 
 
 

1. RÉSZ 
REPÜLÉS EL TTI M VELETEK ÉS INDULÁS 

Ellen rzési lista használata, légijárm -vezet i tevékenység (repül gép vezetése küls , vizuális 

ellen rz pontokkal, jégtelenítési, jegesedést gátló eljárások, stb.) alkalmazása minden részben. 

a Repülés el tti dokumentáció és id járás adatok összeállítása 

b Repülés el tti ellen rzés és kiszolgálás  

c Gurulás és felszállás 

d Teljesítmény meghatározások és trimm beállítások 

e Repül téri és forgalmi eljárások  

f Indulási eljárás, magasságmér  beállítása, összeütközés elkerülése (vizuális körültekintés) 

g ATC összeköttetés – utasítások betartása, R/T eljárások 

2. RÉSZ 
ÁLTALÁNOS REPÜLÉSI TEVÉKENYSÉG 

a Repül gép vezetése küls  vizuális referencia alapján, beleértve az egyenes vonalú 

vízszintes repülést, emelkedést, süllyedést, küls  figyelést 

b Repülés kritikusan alacsony sebességgel beleértve a kezdeti és teljes átesés felismerését és 

elhárítását 

c Fordulók, beleértve a leszállási konfigurációs fordulót. Túldöntött (45°-os bedöntés ) fordulók 

d Repülés kritikusan magas sebességgel, beleértve a zuhanó spirál felismerését és 

megszüntetését. 

e Repülés kizárólag m szerek alapján, beleértve: 

i. Vízszintes repülés, utazó konfiguráció, irány-, magasság és sebesség tartás 

ii. Emelked  és süllyed  fordulók 10°-30° bedöntéssel 

iii. Szokatlan helyzet megszüntetése 

iv. Részlegesen letakart m szerfal 

f ATC összeköttetés – utasítások betartása, R/T eljárások 
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3. RÉSZ 

ÚTVONAL ELJÁRÁSOK 

a Repül gép vezetése küls  vizuális referencia alapján, beleértve az utazó konfiguráció 

hatótávolság/üzemanyag fogyasztás számításokat 

b Tájékozódás, térképolvasás 

c Magasság, sebesség, iránytartás ellen rzése, küls  figyelés 

d Magasságmér  beállítása. ATC összeköttetés – utasítások betartása, R/T eljárások 

e Repülés folyamatának követése, fedélzeti napló, üzemanyag felhasználás, útvonaltól való 

eltérés észlelése és útvonal helyesbítés 

f Meteorológiai feltételek megfigyelése, trendek megállapítása, kitérés tervezése 

g Útvonal tartása, helyzet meghatározás (NDB vagy VOR), berendezések azonosítása 

(m szerrepülés). kitér  repül térre való repülés tervének kidolgozása (vizuális repülés) 

4. RÉSZ 
MEGKÖZELÍTÉSI ÉS LESZÁLLÁSI ELJÁRÁSOK 

a Repül téri érkezési eljárások, magasságmér  beállítás, ellen rzések, küls  figyelés 

b ATC összeköttetés: utasítások betartása, R/T eljárások 

c Átstartolás alacsony magasságból 

d Normál leszállás, oldalszeles leszállás (alkalmas feltételek esetén) 

e Rövidpályás leszállás 

f Megközelítés és leszállás alapjáraton (csak egymotoros) 

g Leszállás fékszárny használata nélkül 

h Repülés utáni teend k 

5. RÉSZ 
RENDELLENES ÉS VÉSZHELYZETI ELJÁRÁSOK 

Ez a rész az 1-4 részekkel kombinálható. 

a Felszállás utáni szimulált motorhiba (biztonságos magasságon), teend k t z esetén 

b Berendezések meghibásodása 

Beleértve futóm  vészkiengedést, elektromos és fék hibát 

c Kényszerleszállás (szimulált) 

d ATC összeköttetés: utasítások betartása, R/T eljárások 

e Szóbeli kérdések 
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6. RÉSZ 
SZIMULÁLT ASZIMMETRIKUS REPÜLÉS ÉS AZ OSZTÁLY/TÍPUS-HOZ TARTOZÓ 

FELADATOK 

Ez a rész az 1-5 részekkel kombinálható. 

a Szimulált motorhiba felszállás közben (biztonságos magasságban, vagy repülési 

szimulátorban végrehajtva) 

b Aszimmetrikus megközelítés és átstartolás 

c Aszimmetrikus megközelítés és teljes megállásos leszállás 

d Motor leállítás és újraindítás 

e ATC összeköttetés – utasítások betartása, R/T eljárások, légijárm -vezet i tevékenység 

f A repülés vizsgáztató döntése alapján bármely további az osztály/típus jogosítás jártassági 

vizsga vonatkozó részek, ha lehetséges a következ kkel együtt:  

i. Repül gép rendszerek, beleértve a robotpilóta kezelését 

ii. kabin túlnyomásos rendszer üzemelése 

iii. Jégtelenít  rendszer és jegesedés megel zési rendszer használata 

g Szóbeli kérdések 
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E FEJEZET – M SZERJOGOSÍTÁS (Repül gép)- IR(A) 

1.175 Feltételek, amelyek az IR(A)-t megkövetelik 
Pilóta szakszolgálati engedély (A) engedélyes nem láthat el semmilyen pilóta beosztást olyan 

repül gépen, amely m szeres repülési szabályok szerint üzemel (IFR), és nem rendelkezik a légijárm  
kategóriájának megfelel , e melléklet szerint kibocsátott IR(A)-val, kivéve, ha jártassági vizsgán vagy 
kétkormányos képzésben vesz részt; 

1.180 El jogok és feltételek 
 

a) El jogok 
1. Jogosítás korlátozások esetében, amikor másodpilótának is részt kell vennie a jártassági vizsgán 

(több pilótás korlátozás esetén), e melléklet 12. és 13. függelékének értelmében, és a repül gépek 
üzemben tartásáról szóló EK rendeletben meghatározott feltételek esetén, a többmotoros IR(A) 
engedélyes el joga IFR körülmények között többmotoros és egymotoros repül gépek vezetése 60 m (200 
láb) minimális elhatározási magassággal. Ennél alacsonyabb elhatározási magasságot a légiközlekedési 
hatóság a repül gépek üzemben tartásáról szóló EK rendelet, és e melléklet 45. függelékének 6. része 
szerint és e melléklet 15. függelék 6. része szerint további képzés és vizsgáztatás után engedélyezhet.  

2. E melléklet 12. 13. függeléke által megállapított jártassági vizsga feltételeinek függvényében, és a 
repül gépek üzemben tartásáról szóló EK rendeletben meghatározott feltételek mellett, az egymotoros 
IR(A) engedélyes el joga egymotoros repül gépek vezetése IFR körülmények között 60 m (200 láb) 
minimális elhatározási magassággal. 

 

b) Feltételek 
A kérelmez nek, aki megfelel e melléklet 1.185 - 1.210 pontok alatt meghatározott feltételeknek, 

teljesítenie kell az IR(A) kibocsátásához szükséges követelményeket.  
 

Megjegyzés: A m szerjogosítás kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 
 

1.185  Érvényesség, meghosszabbítás és megújítás 
 

a) Az IR(A) egy évig érvényes a kiadástól vagy megújítástól számítva, illetve amennyiben a lejárt IR(A)-t e 
melléklet 1.246(a) pontjának megfelelel en hosszabbították meg, annak lejárati idejéig.  

 

b) Ha az IR(A) kizárólag többpilótás tevékenységekre vonatkozik, a meghosszabbítás vagy megújítás 
többpilótás tevékenység végrehajtásával történik. 

 

c) Amennyiben az elmúlt 7 év alatt az IR(A)-t nem hosszabbították, illetve nem újították meg, a engedélyes 
köteles az IR(A) elméleti és jártassági vizsgát újból letenni e melléklet 12. függelékének megfelel en. 

 

1.190 Tapasztalat 
 

Az IR(A) kérelmez nek rendelkeznie kell PPL(A)-val és éjszakai min sítéssel; vagy CPL(A) min sítéssel 
és legalább 50 óra útvonal repülési id vel parancsnokként repül gépen vagy helikopteren, melyb l legalább 
10 órát repül gépen kell végrehajtani. 

 

1.195 Elméleti ismeretek  
 

a) Tanfolyam. Az IR(A) kérelmez nek a megfelel  elméleti ismereteket kell szereznie valamely FTO által 
szervezett elméleti és gyakorlati tanfolyam keretében. Amennyiben lehetséges, az elméleti tanfolyamot 
gyakorlati repülési képzéssel kell összekötni. 

 

b) Vizsga. A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik az IR(A) engedélyest megillet  el jogokhoz 
szükséges ismeretekkel, és meg kell felelnie e melléklet J fejezetében foglalt követelményeknek.  
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1.200 Angol nyelv használata 
(Lásd 10. függelék) 

 
a) Az IR(A)-t vagy annak meghosszabbítását illetve megújítását kérelmez nek e melléklet 10. 

függelékében meghatározott szint  angol nyelvtudással kell rendelkeznie.  
 
b) A 10. függelék szerint kiadott IR(A) engedélyesének rendelkezni kell PPL(A)-val, CPL(A)-val vagy 

ATPL(A)-val, amely ki van terjesztve angol fónia vizsgával. 
 
Megjegyzés: A 10. függelék a 2006. augusztus 1-én kiadott JAR-FCL 1 6. változatában lév  Appendix 1 to 
JAR-FCL 1.200 ponttal összeegyeztethet  szabályozást tartalmaz. 

1.205 Repülési képzés 
(Lásd 11. függelék) 

  
a) A repülési képzés megkezdését megel z en az IR(A) kérelmez nek részt kell vennie egy integrált 

repülési tanfolyamon, mely az IR(A) képzést is magában foglalja (lásd 1.165 pont), vagy jóváhagyott 
moduláris repülési képzés tanfolyamon e melléklet 11. függelékének el írásai szerint.  

 
b) Ha a kérelmez nek IR(H) jogosítása van, e melléklet 11. függeléke által megkövetelt gyakorlati képzés 

10 óra repült id re csökkenthet , egymotoros vagy többmotoros repül gépen, a kérelemnek megfelel en. 
 

Megjegyzés: A 11. függelék a 2006. augusztus 1-én kiadott JAR-FCL 1 6. változatában lév  Appendix 1 to 
JAR-FCL 1.205 ponttal összeegyeztethet  szabályozást tartalmaz. 
 
1.210 Jártasság 
(Lásd 12. 13. függelék) 

 
a) Általános. Az IR(A) kérelmez nek bizonyítania kell, hogy képes e melléklet 12. 13. függeléke által el írt 

eljárásokat és man vereket IR(A) engedélyest l elvárható szinten végrehajtani. 
 
b) Többmotoros repül gépek esetén. Többmotoros repül gép m szer jogosítás megszerzéséhez a vizsgát 

többmotoros repül gépen kell végrehajtani. 
 
Az a kérelmez , aki meg kívánja szerezni jártassági vizsgán használt repül gépre szóló típus- illetve 

osztályjogosítást, köteles e melléklet 1.262 pontjában foglalt követelményeknek is megfelelni. 
 
c) Egymotoros repül gépek esetén. Egymotoros repül gép m szer jogosítás megszerzéséhez a vizsgát 

egymotoros repül gépen kell végrehajtani. Az egyvonalban lév  többmotoros (húzó-toló) repül gép az IR 
megszerzése szempontjából egymotoros repül gépnek számít.  

 
Megjegyzés: A 12. függelék a 2006. augusztus 1-én kiadott JAR-FCL 1 6. változatában lév  Appendix 1 to 
JAR-FCL 1.210 ponttal, a 13. függelék az Appendix 2 to JAR-FCL 1.210 ponttal összeegyeztethet  
szabályozást tartalmaz. 
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10. Függelék 

IR(A) – Az angol nyelv használata 
(Lásd 1.200 pont, 14. melléklet 1. 2. függeléke) 

 
AZ ANGOL NYELV HASZNÁLATA 

 
1. Az IR(A) kérelmez  (vagy IR(A) engedélyese) a következ  területeken legyen képes az angol nyelvet 
használni: 

 
a) repülésben: 

 
a repülés minden fázisára vonatkozó rádiófóniában, beleértve vészhelyzeteket is. 

 
Ha a kérelmez  sikeres jártassági vagy készség ellen rzést tett IR-hez vagy ATPL-hez, amely során 
kétoldalú rádiófóniázás zajlott angolul, akkor az e pontban foglaltakat a kérelmez  teljesítette. 

 
b) földön: 

 
minden, a repülés teljesítéséhez szükséges kommunikáció esetén, mint pl: 

 
1. legyen képes olvasni és érteni az angol nyelven írt üzemeltetési kézikönyveket, pl.: 
üzemeltetési kézikönyvet, repül gép légiüzemeltetési kézikönyvét, stb.  
2. repülés el tti tervezést, meteorológiai információk gy jteményét, NOTAM-okat, ATC 
repülési tervet, stb; 
3. tudja használni az összes angol nyelven írott repülési útvonal-, indulási- és megközelítési 
térképeket és hozzájuk tartozó anyagokat. 

 
Ha a kérelmez  elvégzett egy angol nyelven tartott IR vagy ATPL tanfolyamot, vagy ha angol 
nyelven tette le az IR vagy ATPL elméleti vizsgát, akkor az e pontban foglaltakat a kérelmez  
teljesítette.  

 
c) kommunikáció: 

 
a repülés minden szakaszában legyen képes a hajózó személyzet más tagjaival angol nyelven 
kommunikálni, beleértve a repülés el készítését is. 

 
E pont teljesítésének min sül, ha a jelentkez , illetve az IR(A) engedélyese, angolul tartott MCC 
tanfolyamot végzett el, és bizonyítványával igazolja, hogy a tanfolyamot e melléklet 1.250(a)(3) 
pontjával összhangban teljesítette, vagy ha sikeres többpilótás jártassági vagy készség ellen rz  
vizsgát tett e melléklet 14. függelékének megfelel en, amelynek során a kétoldalú rádióforgalmazás 
és a kapcsolattartás a személyzet tagjai között angol nyelven történik. 

 
2. Az 1. pontban meghatározott követelmények teljesíthet ek a légiközlekedési hatóság által vagy annak 
nevében tartott speciális vizsga letételével is, amennyiben a kérelmez  elvégzett egy olyan tanfolyamot, 
amely lehet vé teszi számára a fenti 1 (a), (b) és (c) pontokban megadott valamennyi követelmény 
teljesítését.  

 
3. Aki a rendeletben meghatározott nyelvi kiterjesztéssel rendelkezik az e pontban foglaltakat a kérelmez  
teljesítette.
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11. függelék 
IR(A) - Modulrendszer  repülési tanfolyam 
(Lásd 1.205 pont, 32. függelék) 

 

1. Az IR(A) modulrendszer  tanfolyam célkit zése megfelel  képzettség  pilótákat képezni, hogy képesek 
legyenek repül gépet m ködtetni IFR-ben és IMC-ben az ICAO PANS-OPS 8168 dokumentum 
követelményeinek megfelel en.  

 

2. A modulrendszer  IR(A) tanfolyamra jelentkez  rendelkezzen a Chicagói Egyezmény Szerz d  Állam 
légiközlekedési hatósága által kibocsátott PPL(A) vagy CPL(A)-val, beleértve az éjszakai repülési jogosítást.  
 
2.1. A képzési szervezetnek biztosítani kell azon többmotoros IR(A) tanfolyamra jelentkez k számára akik 
nem rendelkeznek többmotoros osztály- vagy típus jogosítással, hogy részt vegyenek e melléklet 1.261(b)(2) 
pontjában meghatározott többmotoros képzésen, miel tt megkezdik az IR(A) tanfolyam gyakorlati részét.  

 
3. Az IR(A) modulrendszer  tanfolyamra jelentkez nek, valamely jóváhagyott FTO HT-jének felügyelete alatt 
minden képzési szintet teljesítenie kell, az illet  szervezet által indított, folyamatos, jóváhagyott tanfolyam 
keretén belül. Az elméleti tanfolyam elvégezhet  az adott szervezet HT-jének felügyelete alatt olyan FTO-nál 
is, mely csak elméleti képzésre szakosodott.  

 
4. Az elméleti tanfolyamot 18 hónap alatt kell befejezni. A gyakorlati képzést és a jártassági vizsgát az 
elméleti vizsgák érvényességi idején belül kell elvégezni e melléklet 1.495 pontja szerint. 

 
5. A tanfolyamnak tartalmaznia kell: 

a) elméleti képzést m szerjogosítás ismereti szintig; 
b) m szeres repülési képzést. 

 
6. Az IR(A) kiadásának feltétele a szükséges elméleti vizsga e függelék 8. pontja szerinti, valamint a 
jártassági vizsga e függelék 14. pontja szerinti sikeres teljesítése.  

 
ELMÉLETI ISMERETEK 
7. Az IR(A) elméleti ismeretek tanrendje e melléklet 32. függelékében található. A jóváhagyott 
modulrendszer  IR(A) tanfolyamnak tartalmaznia kell legalább 200 óra (1 óra=60 perc oktatást jelent) 
oktatást, amely megfelel  arányban magában foglalhat osztálytermi munkát, interaktív videó, dia/kazettás 
bemutatót, médiaszobás, számítógépes alapú képzést, illetve más médiaeszköz alkalmazását a 
légiközlekedési hatóság jóváhagyása szerint.  
 
7.1. A tanfolyam részeként jóváhagyott távoktatási képzés a légiközlekedési hatóság döntését l függ en 
szervezhet . 

 
ELMÉLETI VIZSGA  
8. A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik az IR(A) engedélyest megillet  el jogokhoz 
szükséges ismeretekkel, e melléklet J. fejezetének követelményei szerint. 

 

REPÜLÉSI KÉPZÉS 
9. Az egymotoros IR(A) tanfolyamnak tartalmaznia kell legalább 50 óra m szeres képzési id t, amelyb l 
legfeljebb 20 óra lehet m szeres földi id  FNPT I-en, illetve legfeljebb 35 óra repülési szimulátorban vagy 
FNPT II-n. A légiközlekedési hatóság döntése alapján az FNPT II vagy repülési szimulátoron végrehajtandó 
m szeres földi id b l legfeljebb 10 óra végrehajtható FNPT I-en. 

 

10. A többmotoros IR(A) tanfolyamnak tartalmaznia kell legalább 55 óra m szeres képzési id t, amelyb l 
legfeljebb 25 óra lehet m szeres földi id  FNPT I-en, illetve legfeljebb 40 óra repülési szimulátoron vagy 
FNPT II-n. A légiközlekedési hatóság döntése alapján az FNPT II vagy repülési szimulátoron végrehajtandó 
m szeres földi id b l legfeljebb 10 óra végrehajtható FNPT I-en. A fennmaradó m szeres repülési 
oktatásnak tartalmaznia kell legalább 15 óra repülést többmotoros repül gépen. 

 

11. Az egymotoros IR(A) engedélyesnek, aki többmotoros típus vagy osztály-jogosítással is rendelkezik, és 
el ször kérelmezi a többmotoros IR(A)-t, sikeresen el kell végeznie egy jóváhagyott FTO/TRTO tanfolyamát, 
amely tartalmaz legalább 5 óra m szeres repülési oktatást többmotoros repül gépen, amelyb l 3 óra 
teljesíthet  repülési szimulátoron vagy FNPT II-n. 
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12. a Chicagói Egyezmény Szerz d  Állam légiközlekedési hatósága által kibocsátott CPL(A) 
engedélyesnek e függelék 9-10 pontjában megkövetelt teljes képzési ideje 5 órával csökkenthet . 

 
13. A repülési képzésnek az alábbi gyakorlatokat kell tartalmaznia: 

 
a) repülés el tti eljárásokat IFR repüléshez, beleértve a repülési kézikönyv használatát és a megfelel  

légiirányítási (ATC) dokumentumokat, amelyek az IFR repülési terv kitöltéséhez szükségesek.  
 
b) azokat az eljárásokat és man vereket, melyek az IFR m ködtetés alatti normál, rendellenes esetekben 

és vészhelyzetkor fordulnak el , minimálisan a következ ket:  
 

1. áttérés vizuális repülésr l m szerrepülésre felszállás közben; 

2. standard m szeres indulási és érkezési eljárások; 

3. útvonal IFR eljárások; 

4. várakozó eljárások; 

5. m szeres megközelítés meghatározott minimumhoz; 

6. megszakított megközelítési eljárások; 

7. leszállás m szeres megközelítésb l, beleértve a körözést is; 

 
c) repülés közbeni man vereket és sajátos repülési jellemz ket; 
 
d) ha szükséges, többmotoros repül gép m ködtetése a felsorolt esetekben, beleértve repül gép 

vezetését kizárólag m szerek alapján egy motor szimulált kihagyásával, leállított és újraindított motorral (az 
utóbbi gyakorlat biztonságos magasságban hajtandó végre, kivéve, ha repülési szimulátoron vagy FNPT II-n 
történik). 

 
JÁRTASSÁGI VIZSGA 

 
14. a) E melléklet 1.190 pontja szerinti repülési képzés elvégzése és a megfelel  tapasztalat 
megszerzése után a kérelmez nek IR(A) jártassági vizsgát kell tennie, többmotoros repül gépen vagy 
egymotoros repül gépen e melléklet 12. 13. függeléke szerint. 

 
b) E függelék 11. pontjában említett tanfolyam elvégzése után a kérelmez nek jártassági vizsgát kell 

tennie többmotoros repül gépen e melléklet 12. 13. függeléke szerint. 
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12. függelék 
IR(A) Jártassági vizsga 
(Lásd 1.185 és 1.210 pont, 41. függelék) 
 
1. Az IR(A) jártassági vizsgához a kérelmez nek ugyanazon a típusú/osztályú repül gépen kell repülnie az 
oktatás során, mint amilyent a jártassági vizsga során használni fognak. A jártassági vizsgán használt 
repül gépnek meg kell felelnie a képzési repül gépek számára e rendelet 15. melléklet 3. pontjában el írt 
követelményeknek. 

 
2. Amennyiben a kérelmez  teljesíti az e mellékletben rögzített feltételeket, vizsgára bocsátható. 

 
3. A kérelmez nek le kell vizsgáznia a vizsga 1-5 részeib l, és amennyiben többmotoros repül gépen 
vizsgázik e fejezet 13. függelékének 6. részéb l is. Ha egy tétel az adott részb l nem sikerül, a teljes rész 
sikertelen. Egy résznél több sikertelen részvizsga esetén a kérelmez  a teljes anyagból köteles újra 
vizsgázni. Csak egy részt elvét  kérelmez  csak az adott részb l vizsgázik újra. Az újravizsgázás bármely 
részének sikertelensége esetén (még akkor is, ha az el z  vizsgán az adott részt sikeresen hajtja végre) a 
kérelmez  a teljes vizsgát köteles megismételni, beleértve azokat a részeket is, amiket el z leg sikeresen 
teljesített. A gyakorlati vizsga minden részét 6 hónapon belül kell teljesíteni. 

 
4. Bármely sikertelen vizsgát követ en további képzés írható el . Ha a vizsgák minden részének teljesítése 
két próbálkozás után sem sikerül, a légiközlekedési hatóság által meghatározott további képzés szükséges. 
A vizsgapróbálkozások száma nincs korlátozva. 

 

A VIZSGA LEVEZETÉSE 
 

5. A vizsgának gyakorlati repülést kell szimulálnia. A követend  útvonalat a vizsgáztató választja meg. 
Lényeges része a vizsgának, hogy a kérelmez  önállóan tervezi és lefolytatja a repülést az el re megadott 
tájékoztató anyagra támaszkodva. A kérelmez  elvégzi a repüléstervezést és meggy z dik arról, hogy a 
repülés végrehajtásához szükséges felszerelés és dokumentáció a fedélzeten található. A repülés tartama 
legalább 1 óra. 

 
6. A légiközlekedési hatóság a vizsga biztonságos levezetése érdekében felkészíti a vizsgáztatót. 
 
7. Ha kérelmez  a vizsgáztató által nem megfelel nek ítélt okokból megszakítja a gyakorlati vizsgát, akkor a 
teljes gyakorlati vizsgát meg kell ismételnie. Ha a kérelmez  a vizsgáztató által elfogadhatónak ítélt okokból 
szakítja meg a gyakorlati vizsgát, akkor a további repülés során csak a nem teljesített részekb l kell 
vizsgáznia. 

 
8. A kérelmez  a vizsga bármely man verét vagy eljárását egyszer megismételheti. A vizsgáztató bármely 
szakaszban leállíthatja a vizsgát, ha úgy ítéli meg, hogy a kérelmez  repülési képességei a teljes vizsga 
megismétlését indokolják. 
 
9. A kérelmez nek olyan pozícióból kell vezetnie a repül gépet, hogy az lehet vé tegye a parancsnoki 
feladatok ellátását, mintha más személyzeti tag nem tartózkodna a fedélzeten. A vizsgáztató nem vesz részt 
a repül gép vezetésében, csak ha a biztonság megköveteli, vagy ha a forgalomra nézve elfogadhatatlan 
késedelem következne be.  
 
9.1. Ha a vizsgáztató illetve egy másik pilóta a vizsga alatt másodpilóta szerepkört tölt be, a megszerzett 
m szerjogosítás el jogok többpilótás m veletekre korlátozódnak. A többpilótás korlátozás törölhet , 
amennyiben a kérelmez  sikeresen teljesíti e függelék követelményeit egypilótás repül gépen, ahol más 
személyzeti tag nem vesz részt a repülés végrehajtásában. Ebb l a célból a jártassági vizsga végrehajtható 
FNPT II-n vagy repülési szimulátoron.  
 
9.2. Repülés közben a fedélzeten tartózkodó m szerjogosítás vizsgáztató (IRE(A)) min sül a repül gép 
parancsnokának. 



2009/90. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 23069

 
10. Az elhatározási magasságot/szintet, a minimális süllyedési magasságot/szintet, és a megszakított 
megközelítés helyét/ pontját a kérelmez  határozza meg, a vizsgáztató hozzájárulásával. 

 
11. A kérelmez  jelenti a vizsgáztatónak az elvégzett ellen rzéseket és feladatokat, beleértve a 
rádiónavigációs berendezések azonosítását. Az ellen rzéseket a vizsgán használt repül gépen 
engedélyezett ellen rzési lista szerint kell elvégezni. A vizsgarepülés el tti el készület alkalmával a 
kérelmez  köteles a teljesítmény-beállításokat, illetve a sebességeket meghatározni. A felszállási, 
megközelítési és leszállási teljesítmény adatokat a kérelmez nek a használt repül gép üzemeltetési 
kézikönyvének vagy repülési kézikönyvének megfelel en kell kiszámítania. 

 

REPÜLÉSI VIZSGA TÜRÉSHATÁRA 
 

12. A kérelmez nek bizonyítania kell képességeit: 
 

a) a repül gép üzemeltetésében a korlátozások figyelembevételével; 
b) minden man ver zökken mentes és pontos végrehajtásában;  
c) a jó ítél képesség és légijárm -vezet i tevékenység gyakorlásában; 
d) a légiforgalmi ismeretek alkalmazásában; és 
e) hogy a repül gépet minden körülmények között oly módon irányítja, hogy az eljárások és man verek 
sikeres végrehajtásához ne férjen kétség. 

 
13. A következ  korlátok irányértékek. A vizsgáztató engedményt tehet turbulens feltételek esetén, valamint 
a repül gép üzemeltetési tulajdonságainak és teljesítményének függvényében. 

 
a) Magasságtartás: 

Általában       100 láb 
Átstartolás kezdete az elhatározási magasságon  +50 láb/-0 láb 
Minimális süllyedési magasság MDH/MAP/ helyzetben +50 láb/-0 láb 

 
b) Útvonaltartás: 

Rádió navigációs eszközökkel   5  
Precíziós megközelítés     félosztásnyi eltérés az iránysávban és a siklópályán  

 
c) Iránytartás: 

minden motor üzemképes    5  
szimulált motorhibával     10  

 
d) Sebességtartás: 

minden motor üzemképes    5 csomó 
szimulált motorhibával     +10 csomó/-5 csomó 

 
A VIZSGA TARTALMA 

 
14. A jártassági vizsgának e melléklet 13. függelékében meghatározott részekb l kell állnia. A jártassági 
vizsga formáját és a jelentkezési lap tartalmát e melléklet 41. függeléke tartalmazza. A jártassági vizsga 2. 
részének d. pontja, illetve a 6. része biztonsági okokból végezhet  repülési szimulátoron vagy FNPT II-n. 
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13. függelék 
IR(A) kiadásához szükséges jártassági vizsga tartalma 
(Lásd 1.185 és 1.210 pont, 41. függelék) 

 
 

1 RÉSZ 
REPÜLÉS EL TTI M VELETEK ÉS INDULÁS 

Ellen rzési lista használata, repül gép-vezet i tevékenység, jégtelenítési és jegesedés-gátló 

eljárások, stb. minden részben alkalmazva 

a Repülési kézikönyv (vagy annak megfelel  dokumentum) használata különösen 

légijárm  teljesítmény, tömeg és súlypont meghatározásakor 

b Légiirányítói szolgálatok dokumentumai, meteorológiai adatok használata 

c ATC repülés terv elkészítése, IFR repülési terv / repülési napló 

d Repülés el tti ellen rzés 

e Id járási Minimumok 

f Gurulás 

g Felszállás el tti eligazítás. Felszállás 

h M szeres repülésre való áttérés 

i M szeres indulási eljárások, magasságmér  beállítás 

j ATC összeköttetés – utasítások betartása, R/T eljárások 

2. RÉSZ 
ÁLTALÁNOS REPÜLÉSI TEVÉKENYSÉG 

a Repül gép vezetése kizárólag m szeres referencia alapján, beleértve: vízszintes 

repülést különböz  sebességeken, trimm használat 

b Emelked  és süllyed  fordulók, folyamatos egykanalas fordulókkal 

c Visszatérés szokatlan helyzetb l, beleértve hosszan tartó 45° bedöntés  fordulókból és 

meredek süllyed  fordulókból 

d* Átesés közeli helyzetb l való visszatérés vízszintes repülésben, emelked  / süllyed  

fordulókban és leszállási konfigurációban 

e Korlátozott m szerfal használat, kiegyensúlyozott emelked  vagy süllyed  egykanalas 

fordulóval megadott irányba, visszatérés szokatlan helyzetekb l 

 

* végrehajtható repülési szimulátoron vagy FNPT II-n 

+ végrehajtható a 4. vagy az 5. részben 
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3. RÉSZ 

ÚTVONAL IFR ELJÁRÁSOK 

a Útvonaltartás, beleértve a rádiójelek, például az NDB, VOR, RNAV jeleinek tartását 

b Rádió-navigációs eszközök használata 

c Vízszintes repülés, irány-, magasság, sebesség, teljesítmény-beállítás, trimmelés 

d Magasságmér  beállítás 

e Id zítés és ETA ellen rzése (útvonal tartása - ha szükséges) 

f Repülés folyamatának követése, fedélzeti napló, üzemanyag felhasználás, rendszerek 

m ködtetése 

g Jegesedés elleni eljárások, ha szükséges szimulálva 

h ATC összeköttetés és utasítások betartása, R/T eljárások 

4. RÉSZ 
PRECÍZIÓS MEGKÖZELÍTÉS ELJÁRÁSOK 

a Navigációs segédeszközök beállítása és ellen rzése, azonosítása 

b Érkezési eljárások, magasságmér  ellen rzés 

c Eligazítás a megközelítés és leszállás végrehajtásához, beleértve a süllyedési, 

megközelítési, leszállási ellen rzési listát 

d+ Várakozási eljárás 

e Közétett megközelítési eljárás végrehajtása  

f Megközelítés id beosztása 

g Magasság, sebesség, iránytartás, (stabilizált megközelítés) 

h+ Átstartolás végrehajtása 

i+ Megszakított megközelítési eljárás / leszállás 

j ATC összeköttetés és utasítások betartása, R/T eljárások 

 

* végrehajtható repülési szimulátoron vagy FNPT II-n  

+ végrehajtható a 4. vagy az 5. részben 
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5. RÉSZ 
NEM PRECIZIÓS MEGKÖZELÍTÉSI ELJÁRÁSOK 

a Navigációs eszközök beállítása és ellen rzése, azonosítása 

b Érkezési eljárások, magasságmér  beállítások 

c Eligazítás (Briefing) a megközelítés és leszállás végrehajtásához, beleértve a 

süllyedési, megközelítési, leszállási ellen rzési listát 

d+ Várakozási eljárás 

e Kiadott megközelítési eljárás betartása 

f Megközelítés id zítése 

g Magasság, sebesség, iránytartás ellen rzése, (stabilizált megközelítés) 

h+ Átstartolás végrehajtása 

i+ Megszakított megközelítési eljárás / leszállás 

j ATC összeköttetés – utasítások betartása, R/T eljárások 

6. RÉSZ (ha alkalmazható) 
SZIMULÁLT ASZIMETRIKUS REPÜLÉS 

a Szimulált motorhiba felszállás után vagy átstartolás közben 

b Aszimmetrikus megközelítési és átstartolási eljárás 

c Aszimmetrikus megközelítés és leszállás, megszakított megközelítési eljárás 

d ATC összeköttetés: utasítások betartása, R/T eljárások 

 

*végrehajtható repülési szimulátoron vagy FNPT II-n  

+végrehajtható a 4. vagy az 5. részben 
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F-FEJEZET - OSZTÁLY és TÍPUSJOGOSÍTÁS (Repül gép) 
 

1.215 Osztályjogosítások(A) 
 

a) Csoportosítás. Az osztályjogosítások a következ , olyan egypilótás repül gépekre alkalmazandók, 
amelyeknél típusjogosításra nincs szükség: 

 

1. minden egymotoros dugattyús repül gép (szárazföldi); 
 

2. minden egymotoros dugattyús repül gép (vízi); 
 

3. minden motoros vitorlázó-repül gép (TMG); 
 

4. minden eredetileg egymotoros turbo-légcsavaros repül gép (szárazföldi); 
 

5. minden eredetileg egymotoros turbo-légcsavaros repül gép (vízi); 
 

6. minden többmotoros dugattyús repül gép (szárazföldi); és 
 

7. minden többmotoros dugattyús repül gép (vízi). 
 

b) Besorolás.  
 

1. Egy osztályjogosításon belüli, más típus, vagy változat megszerzése érdekében, különbözeti vagy 
ismertet  (familiarisation training) tanfolyam elvégzése szükséges. 

2. Azon repül gépek is bejegyezhet k az e melléklet szerint kiadott szakszolgálati engedélybe, 
amelyek nem szerepelnek a kapcsolódó adminisztratív eljárások jegyzékében, de a jogosításhoz 
kapcsolódó el jogokat korlátozni kell a Magyar Köztársaság lajstromában szerepl  repül gépekre. 
 
 

1.220 Típusjogosítások(A) 
 

a) Követelmények: A típusjogosítások kialakítása során e melléklet 1.215 pontjában nem szerepl  
repül gépek esetében a következ ket kell figyelembe venni:  

 

1. a típusalkalmassági bizonyítványt; 
 

2. a kormányozhatósági/vezérlési jellemz ket; 
 

3. a jóváhagyott minimális hajózó személyzetet; 
 

4. m szaki színvonalat. 
 

b) Csoportosítás. Repül gép típusjogosítást kell meghatározni: 
 

1. minden többpilótás repül géptípusra; vagy 
 

2. minden egypilótás többmotoros turbo-légcsavaros meghajtással vagy sugárhajtóm vel ellátott 
repül géptípusra; és 

 

3. minden egypilótás egy sugárhajtóm vel ellátott repül gép típusra; és 
 

4. bármely más repül géptípusra, ha szükséges. 
 

c) Besorolás:  
1. Egy típusjogosításon belüli, más változat megszerzése érdekében, különbözeti vagy ismertet  

(familiarisation training) tanfolyam elvégzése szükséges. 
2. Nem szerepelnek a kapcsolódó adminisztratív eljárások jegyzékében: 

(i) Azon repül gépek, amelyek típusalkalmassága nem a FAR/JAR 23, FAR/JAR 23 Regionális 
Kategória, FAR/JAR 25, BCAR vagy AIR 2051 szerint került megállapításra; vagy 

(ii) típusalkalmasságát speciális besorolás alapján állapította meg, mint katonai, volt katonai, 
kísérleti, vagy old-timer repül gépek; 

3. Azon repül gépek is bejegyezhet k az e melléklet szerint kiadott szakszolgálati engedélybe, 
amelyek nem szerepelnek a kapcsolódó adminisztratív eljárások jegyzékében, de a jogosításhoz 
kapcsolódó el jogokat korlátozni kell a Magyar Köztársaság Légijárm  Lajstromában szerepl  
repül gépekre. 
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1.221 Nagy teljesítmény  egypilótás repül gépek. (HPA SP) 
 

a) Követelmények: A nagy teljesítmény  egypilótás repül gépek osztály-, vagy típusjogosítás 
meghatározásánál a következ ket kell figyelembe venni: 

 

1. a hajtóm  típusát; 
 

2. a repül gép sárkány rendeltetését és befogadóképességét; 
 

3. a túlnyomásos kabint; 
 

4. a navigációs rendszerek adottságait; 
 

5. a repül téri és az útvonali teljesítményeit, adottságait; 
 

6. kormányozhatósági/vezérlési jellemz ket. 
 

b) Besorolás: Nagyteljesítmény  repül gépek besorolásakor a kapcsolódó adminisztratív eljárásoknak 
megfelel en az osztály- vagy típusjogosításhoz be kell jegyezni a HPA jelölést.  

1.225 Típus- vagy osztályjogosítások szükségessége 
A szakszolgálati engedély engedélyese csak akkor láthat el pilóta feladatokat repül gépen, ha jártassági 

vizsgát tesz, vagy repülési képzésben vesz részt, vagy ha rendelkezik érvényes és megfelel  osztály-, vagy 
típusjogosítással. Amikor a kibocsátott osztály-, vagy típusjogosítást csak másodpilótai beosztásra 
korlátozzák, akkor ezeket a korlátozásokat fel kell t ntetni a jogosításon. 

1.230 Típus- és osztályjogosítások különleges felhatalmazásai 
A nem ellenszolgáltatásért végzett, különleges célú repülésre, mint pl. légijárm  berepülésére, e melléklet 

1.225 pontjának megfelel  osztály vagy típus jogosítás kibocsátása helyett a légiközlekedési hatóság 
írásban különleges felhatalmazást ad az engedélynek. Ez a felhatalmazás a különleges feladat elvégzésére 
korlátozott. 

1.235 Típus- és osztályjogosítások - El jogok, számok és változatok  
a) El jogok. E melléklet 1.215(b) és (c), valamint 1.220(a) és (b) pontjának függvényében a típus- vagy 

osztályjogosítás engedélyes el joga a jogosításban meghatározott típushoz vagy osztályhoz tartozó 
repül gép vezetése.  

 

b) Típus-/osztályjogosítások száma. Az engedélyes által egyszerre birtokolható jogosítások száma nincs 
korlátozva. A repül gépek üzemben tartásáról szóló jogszabály azonban korlátozhatja az egyszerre 
gyakorolható jogosítások számát. 

 

c) Változatok. Ha az illet  a különbözeti vizsga után 2 évig nem repül a típusváltozaton, akkor különbözeti 
képzéssel vagy készség ellen rzéssel lehet az adott típusváltozatot visszanyerni. Kivételt képeznek azok a 
típusok vagy változatok, amelyek beletartoznak az egymotoros dugattyús (a továbbiakban: SEP) 
osztályjogosításba. 

 

1. A különbözeti képzés esetében kiegészít  ismeretek szükségesek, a megfelel  repülés-gyakorló 
berendezésen, vagy repül gépen. 

A különbözeti képzést be kell írni a hajózó naplóba vagy az azzal egyenérték  dokumentumba, és 
alá kell íratni az erre jogosult CRI/TRI/SFI(A) vagy FI(A) oktatóval. 

2. Az ismertet  (familiarisation training) tanfolyamhoz további ismeretek megszerzése szükséges. 

1.240 Típus és osztályjogosítások – Követelmények 
(Lásd 14. 15. 16. függelék) 

 

a) Általános követelmények 
1. A több-pilótás repül gépre típusjogosítást kérelmez nek meg kell felelnie az e melléklet 1.250, 

1.261 és 1.262 pontjai által meghatározott típusjogosítás követelményeknek; 
 

2. Az egypilótás repül gépre típusjogosítást kérelmez nek meg kell felelnie az e melléklet 1.255, 
1.261(a), (b) és (c) és 1.262(a) pontjai által meghatározott követelményeknek, és amennyiben 
alkalmazható az 1.251 pontnak. 

 

3. Adott osztályú repül gépekre osztályjogosítást kérelmez nek meg kell felelnie az e melléklet 1.260, 
1.261(a), (b) és (c) és 1.262(a) pontjai által meghatározott követelményeknek és amennyiben 
alkalmazható az 1.251 pontnak. 
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4. A típusjogosítás tanfolyamot, az elméleti ismeretek megszerzésével együtt, a jártassági vizsga el tti 
6 hónap alatt kell befejezni. 

 

5. A légiközlekedési hatóság döntését l függ en a repül gép osztály vagy típusjogosítás kibocsátható 
olyan kérelmez  számára is, aki megfelel ugyanazon jogosítás nem JAA tagállamban felállított 
követelményeinek, amennyiben e melléklet 1.250, 1.255 vagy 1.260 pontjában leírt követelmények 
teljesülnek. Ezt a jogosítást az adott, nem JAA tagállamban lajstromozott repül gépekre vagy a nem JAA 
tagállam üzemben tartója által üzemeltetett repül gépekre kell korlátozni. A korlátozás feloldható, ha a 
szakszolgálati engedély engedélyese az adott típusú/osztályú repül gépen legalább 500 óra repülést, mint 
pilóta hajtott végre, és teljesítette e melléklet 1.245 pontjának a meghosszabbításra vonatkozó 
követelményeit, és ha alkalmazható, az 1.251 pontjának követelményeit.  

 

6. Érvényes típusjogosítást, amelyet egy nem JAA tagállam által kiadott szakszolgálati engedély 
tartalmaz, e melléklet szerinti engedélyre cserélhet , a megfelel  készség ellen rzés függvényében, 
feltéve, ha a kérelmez  rendelkezik folyamatos repülési gyakorlattal, és az adott típuson legalább 500 óra 
pilótaként repült id vel, és megfelel az e melléklet 1.250, 1.251, 1.255 vagy az 1.260 pontjában leírt 
követelményeknek (megfelel en alkalmazandó). 

 

7. Érvényes osztályjogosítás, amelyet egy nem JAA tagállam által kiadott szakszolgálati engedély 
tartalmaz, e melléklet szerinti engedélyre cserélhet , a megfelel  készség ellen rzés függvényében, 
feltéve, ha a kérelmez  rendelkezik folyamatos repülési gyakorlattal, és az adott osztályon legalább 100 
óra pilótaként repült id vel, és megfelel az e melléklet 1.251 vagy az 1.260 pontjában leírt 
követelményeknek. (megfelel en alkalmazandó)  

 
8. Érvényes osztály/típusjogosítás, amelyet egy JAA tagállamban kiadott szakszolgálati engedély 

tartalmaz, e melléklet szerinti engedélyre cserélhet , feltéve, ha az érvényességi ideje még nem járt le, és 
a legutóbbi meghosszabbítást /megújítást e melléklet követelményeinek és e melléklet 1.250, 1.255 vagy 
az 1.260 pontokban leírt követelményeknek megfelel en hajtották végre (megfelel en alkalmazandó). 
 
b) Jártassági vizsga 
 

1. A többmotoros többpilótás repül gépek jogosítására vonatkozó jártassági vizsga tartalmát és részeit 
e melléklet 14. és 15. függeléke tartalmazza; és 
 

2. A többmotoros egypilótás repül gépek és az egymotoros repül gépek jogosítására vonatkozó 
jártassági vizsga tartalmát és részeit e melléklet 14. 16. függeléke tartalmazza. 
 
A jártassági vizsgához tartozó minden pontot teljesíteni kell a kérelem benyújtását megel z  6 hónapon 

belül. 
 
Megjegyzés: A 14. függelék a 2006. augusztus 1-én kiadott JAR-FCL 1 6. változatában lév  Appendix 1 to 
JAR-FCL 1.240 & 1.295 ponttal, a 15. függelék az Appendix 2 to JAR-FCL 1.240 & 1.295 ponttal, a 16. 
függelék az Appendix 3 to JAR-FCL 1.240 ponttal összeegyeztethet  szabályozást tartalmaz. 

1.245 Típus és osztályjogosítások - Érvényesség, meghosszabbítás és megújítás 
(Lásd 14. 15. 16. függelék) 

 

a) Repül gép típusjogosítások és többmotoros osztályjogosítások érvényessége. A repül gép 
típusjogosítások és többmotoros osztályjogosítások a kiadástól számított egy évig, vagy érvényességi 
id szakon belüli meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított egy évig érvényesek. 

 

b) Repül gép típusjogosítások és többmotoros osztályjogosítások meghosszabbítása. A repül gép 
típusjogosítások és többmotoros osztályjogosítások meghosszabbítása érdekében a kérelmez nek 
teljesítenie kell: 

 

1. E melléklet 14. függeléke szerinti, az adott repül gép típusra vagy osztályra vonatkozó készség 
ellen rzést a jogosítás érvényességi határidejének lejártát megel z  3 hónapon belül; és 
2. legalább 10 útvonalszakaszt, mint a vonatkozó repül gép típus illetve osztály pilótája, vagy egy, 
vizsgáztatóval teljesített, repülés szimulátoron lerepült útvonalat vagy egy, vizsgáztatóval teljesített 
repül gépen lerepült útvonalat, a vonatkozó repül gép típus vagy osztály pilótájaként a jogosítás 
érvényesítési idejének lejárta el tt. 
3. Az IR(A) meghosszabbítása összevonható - ha a kérelmez  rendelkezik ilyen jogosítással - a 
típus/osztály jogosítás készség ellen rzésével e melléklet 14. függelékének el írásai szerint. 
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c) Egypilótás egymotoros osztályjogosítások érvényessége és meghosszabbítása. Egypilótás egymotoros 
osztályjogosítások a kibocsátási dátumtól számított két évig érvényesek, vagy érvényességi id szakon belüli 
meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított két évig érvényesek. 

 

1. Egymotoros dugattyús repül gépre vonatkozó osztályjogosítás (szárazföldi) és motoros vitorlázó-
repül gépre vonatkozó jogosítás meghosszabbítása. Egypilótás egymotoros dugattyús repül gép 
(szárazföldi) osztályjogosítás illetve motoros vitorlázó-repül gép osztályjogosítás meghosszabbítása 
érdekében egymotoros dugattyús repül gépen (szárazföldi) illetve motoros vitorlázó-repül gépen a 
kérelmez nek teljesítenie kell: 

(i) a jogosítás lejártát megel z  három hónapon belül, jogosított vizsgáztatóval a vonatkozó 
osztályon készség ellen rzést teljesíteni e melléklet 14. 16. függelékének vagy e melléklet 12. 13. 
függelékének megfelel en; vagy 

(ii) a jogosítás lejártát megel z  12 hónapon belül 12 óra repülést egymotoros dugattyús 
repül gépen illetve motoros vitorlázó-repül gépen, amib l: 

 

(A) 6 óra repülést parancsnok-pilótaként; 
(B) 12 felszállást és 12 leszállást; és 
(C)legalább 1 óra repülést FI(A)-val vagy CRI(A)-val. Ez a repülés helyettesíthet  
bármely más készség ellen rzéssel vagy jártassági vizsgával.  

(iii) Amennyiben a kérelmez  egyszerre rendelkezik egymotoros dugattyús repül gép (szárazföldi) 
osztályjogosítással és motoros vitorlázó-repül gép jogosítással, teljesítheti az (i) pont szerinti 
követelményeket bármelyik osztályra vonatkozóan, vagy teljesítheti az (ii) pont szerinti követelményeket 
szintén bármelyik osztályban, vagy a kétfajta osztály keverékében, és így mindkét osztályjogosítás 
érvényességét meghosszabbítja.  

 
2. Egymotoros egypilótás turbo- légcsavaros repül gép (szárazföldi) – Meghosszabbítás. Egymotoros 

egypilótás turbo-légcsavaros repül gép (szárazföldi) osztály jogosítások meghosszabbítása érdekében a 
kérelmez  a jogosítás lejártát megel z  három hónapon belül köteles a vonatkozó repül gép osztályon 
jogosult vizsgáztatóval készség ellen rzést teljesíteni. 

 
d) Az a kérelmez , aki a típus vagy osztályjogosítás lejárta el tt nem teljesíti a készség ellen rzés minden 

részét, csak akkor gyakorolhatja az említett jogosítás el jogait, ha a készség ellen rzés valamennyi részét 
sikeresen teljesíti.  

 
e) A jogosítás érvényességi id  kiterjesztésének vagy a jogosítások meghosszabbításának különleges 

esetei: 
 

1. Amikor a légijárm  típus, osztály vagy m szer jogosítás el jogait csak valamely nem JAA tagállamban 
lajstromozott repül gépen gyakorolják, a jogosítás érvényességi idejét a légiközlekedési hatóság 
kiterjesztheti, illetve a jogosítást meghosszabbíthatja feltéve, hogy a nem JAA tagállam által megkövetelt 
követelmények teljesülnek. 
 

2. Amikor a légijárm  típus, osztály vagy m szer jogosítás el jogait a Chicagói Egyezmény 83bis 
cikkelye szerint JAA tagállamban lajstromozott és nem JAA tagállambeli üzembentartó által üzemeltetett 
repül gépen gyakorolják, a jogosítás érvényességi idejét a légiközlekedési hatóság kiterjesztheti, illetve a 
jogosítást meghosszabbíthatja feltéve, hogy a nem JAA tagállam által megkövetelt követelmények 
teljesülnek. 
 

3. Bármely a fenti e) bekezdés 1. vagy 2. pontja szerint kiterjesztett vagy meghosszabbított jogosítást e 
melléklet 1.245 (b) vagy (c) pontja és amennyiben alkalmazható e melléklet 1.185 pontja el írásainak 
megfelel en kell meghosszabbítani, miel tt egy JAA tagállamban lajstromozott és JAA tagállambeli 
üzembentartó által üzemeltetett repül gépen gyakorolják a jogosítás el jogait. 
 

4. Bármely jogosítás, amelyet nem JAA tagállamban adtak ki, vagy használnak, a légiközlekedési 
hatóság döntését l függ en az e melléklet szerint kiadott szakszolgálati engedélyben maradhat, feltéve, 
hogy az adott Állam által el írt követelmények teljesülnek, és a jogosítás az illet  államban lajstromozott 
gépek használatára korlátozódik.  
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f) Lejárt jogosítások 
 

1. Ha valamely típusjogosítás vagy többmotoros osztályjogosítás lejár, a kérelmez  köteles a 
légiközlekedési hatóság által meghatározott frissít képzés követelményeinek megfelelni és e melléklet 14. 
15. 16 függeléke által el írt készség ellen rzést teljesíteni. A jogosítás a megújítási követelmények 
teljesítésének bejegyzési id pontjától kezdve újra érvényes.  

 
2. Ha az egypilótás egymotoros osztályjogosítás jár le, a kérelmez nek e melléklet 14. 16. függeléke 

szerinti jártassági vizsgát kell tennie. 
 

Megjegyzés: A 14. függelék a 2006. augusztus 1-én kiadott JAR-FCL 1 6. változatában lév  Appendix 1 to 
JAR-FCL 1.240 & 1.295 ponttal, a 15. függelék az Appendix 2 to JAR-FCL 1.240 & 1.295 ponttal, a 16. 
függelék az Appendix 3 to JAR-FCL 1.240 ponttal összeegyeztethet  szabályozást tartalmaz. 

1.246 M szerjogosítás meghosszabbítása és megújítása 
(Lásd 1.185 pont, 17. függelék) 

a) Meghosszabbítás 

Az IR(A) jogosítást a lejáratot megel z  három hónapon belül kell meghosszabbítani. Amennyiben 
lehetséges az IR(A) meghosszabbítását, össze kell kapcsolni a típus/osztályjogosítás meghosszabbításához 
szükséges készség ellen rzéssel. 

 
1. A kérelmez nek készség ellen rzést kell teljesítenie e melléklet 14. 15. függelékével, vagy a 16. 
függelékével összhangban, amennyiben az IR(A) meghosszabbítását összekapcsolják az 
osztály/típus jogosítás meghosszabbításával. Ebben az esetben az IR(A) érvényességi ideje 
megegyezik az osztály-/típusjogosítás érvényességi idejével, kivéve az egymotoros repül gép 
osztályjogosítás meghosszabbításának esetét, ahol az IR(A) érvényességi ideje 12 hónap. 

 
2. Amennyiben az IR(A) meghosszabbítása nem kerül összevonásra az osztály/típusjogosítás 
meghosszabbításával, a kérelmez nek teljesítenie kell: 

 
i. E melléklet 16. függelékének 3b követelményeit; 
ii. és e melléklet m szerrepülésre vonatkozó követelményeit; 
iii. és többmotoros repül gépre vonatkozóan e melléklet 16. függelékének 6. részét, mint a 
m szerrepülésre vonatkozó készség ellen rzést, kizárólag m szerek alapján történ  
végrehajtását. 

 

Az IR(A) meghosszabbításakor FNPT II, vagy repülési szimulátor (FFS) használható, de minden 
egyes így végrehajtott részhez kiegészít  készség ellen rzést kell végrehajtani repül gépen. 

 

3. Jóváírás adható e melléklet 17. függelékének megfelel en. 
 

4. Amennyiben a kérelmez  nem teljesíti e melléklet 1.246 (a)(1) vagy (a)(2) pontja alapján az IR(A)-
nak megfelel  készség ellen rzés vonatkozó részeit az IR(A) jogosítás lejárati ideje el tt, akkor nem 
gyakorolhatja az IR(A) el jogait addig, amíg a készség ellen rzés valamennyi részét sikeresen nem 
teljesíti. 

 

b) Megújítás 
1. A m szerjogosítás lejárta esetén a kérelmez  köteles: 

 

i. a légiközlekedési hatóság által meghatározott felfrissít  képzést és egyéb követelményeket 
teljesíteni, és 
ii. e melléklet 16. függelékének 3b pontját teljesíteni, beleértve a repülés el készítést, mint 
jártassági vizsgát. 

 

A jogosítás, a megújítási követelmények teljesítésének légiközlekedési hatóság általi bejegyzését l 
érvényes. 
 

Megjegyzés: A 17. függelék a 2006. augusztus 1-én kiadott JAR-FCL 1 6. változatában lév  Appendix 1 to 
JAR-FCL 1.246 ponttal összeegyeztethet  szabályozást tartalmaz. 
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1.250 Többpilótás típusjogosítás feltételei 
(Lásd 21. 47. függelék) 

 

a) Képzési el feltételek: Többpilótás repül géptípus els  típusjogosítását kérelmez  személynek: 
 

1. rendelkeznie kell legalább 100 óra parancsnokpilótai tapasztalattal repül gépen; 
2. rendelkeznie kell érvényes többmotoros m szerjogosítással repül gépen(A); 
3. rendelkeznie kell repül -személyzeti együttm ködési tanfolyam (MCC) elvégzését igazoló 
bizonyítvánnyal. Ha az MCC képzést a típusjogosítás tanfolyam tartalmazza (lásd e melléklet 1.261 
és 1.262 pontját, és 21. 47. függelékét) akkor ez a követelmény nem alkalmazandó; és 
4. meg kell felelnie az e melléklet 1.285 pont követelményeinek.  
 

b) Amennyiben a kérelmez  rendelkezik: 
 

1. MCC tanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvánnyal a helikopter kategóriára vonatkozó 
mellékletben meghatározottak szerint és több mint 100 óra repülési tapasztalattal többpilótás 
helikopter vezet ként, vagy 
2. több mint 500 óra repülési tapasztalattal, mint többpilótás helikoptervezet ; vagy 
3. A JAR/FAR 23 szerinti többmotoros repül gépen többpilótás személyzetként, a légijárm vek 
üzemben tartásáról szóló jogszabály alapján egypilótás üzemeltetés  repül gépen többpilótás 
személyzetként, 500 óra gyakorlattal, akkor úgy tekinthet , hogy megfelel az MCC 
követelményeinek. 

 

c) A nem e melléklet követelményei szerint kiadott PPL(A) vagy CPL(A) többpilótás repül gép 
típusjogosítások nem fogadhatók el az elméleti követelmények tekintetében a fenti 1.250 a(4) 
követelményeinek teljesítéseként. 

 

d) További többpilótás típusjogosítás megszerzéséhez követelmény az érvényes többmotoros 
m szerjogosítás. 

 
Megjegyzés: A 21. függelék a 2006. augusztus 1-én kiadott JAR-FCL 1 6. változatában lév  Appendix 1 to 
JAR-FCL 1.261(d) ponttal, a 47. függelék az AMC FCL 1.261(d) ponttal összeegyeztethet  szabályozást 
tartalmaz. 

 

1.251 Nagy teljesítmény  (HPA) egypilótás típus/ osztályjogosítások feltételei 
(Lásd 18. 44. függelék) 

 
a) Képzési el feltételek: Az egypilótás HPA els  típus/osztályjogosítást kérelmez  személynek: 

 
1. rendelkeznie kell 200 óra repülési tapasztalattal; 
2. meg kell felelnie e melléklet 1.255 vagy az 1.260 pont követelményeinek (értelemszer en); 
3. (i) rendelkeznie kell olyan igazolással, hogy sikeresen teljesítette a felvételihez szükséges, FTO, 
vagy TRTO által tartott, légiközlekedési hatóság által jóváhagyott tanfolyamot e melléklet 18. 
függeléke szerint; vagy 
 (ii) teljesítenie kell e melléklet 1.285 pontja szerinti ATPL(A) elméleti vizsgát; vagy 
 (iii) rendelkeznie kell érvényes a Chicagói Egyezmény Szerz d  Állam légiközlekedési hatósága 
által kibocsátott ATPL(A)-val, vagy CPL/IR–rel és ATPL(A)-ba beszámítható elméleti ismeretekkel. 

 
b) Az a szakszolgálati engedélyes, akinek nem JAA tagállamban kiadott szakszolgálati engedélyében 

osztály/típusjogosítás van nagyteljesítmény  egypilótás repül gépre, az (a) (3) pontban leírt elméleti 
követelmény teljesítése elfogadható a jogosítás e melléklet szerint kiadott szakszolgálati engedélybe történ  
bejegyzésekor.  

 

1.255 Egypilótás típusjogosítás feltételei 
 
Repülési tapasztalat csak többmotoros repül gépre: 
Az egypilótás többmotoros repül gép típusjogosítást el ször kérelmez nek rendelkeznie kell legalább 70 

óra parancsnokpilótai tapasztalattal repül gépen. 
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1.260 Osztályjogosítás feltételei 
Repülési tapasztalat csak többmotoros repül gépre: 
Az egypilótás többmotoros repül gép osztályjogosítást kérelmez nek rendelkeznie kell legalább 70 óra 

parancsnokpilótai tapasztalattal repül gépen. 
 

1.261 Típus- és osztályjogosítások elméleti és repülési képzése 
(Lásd 1.251 pont, 14. 15. 16. 19. 20. 21. 44. 45. 46. 47. függelék, 15. melléklet 5. függelék) 

 
a) Elméleti képzés és ellen rzési követelmények 
 

1. Egy- vagy többmotoros repül gépre osztály- vagy típusjogosítást kérelmez  köteles a 
megkövetelt elméleti képzést elvégezni e melléklet 19. függeléke és 45. függeléke alapján és bizonyítani 
megfelel  szint  ismereteit az adott repül gép típus biztonságos üzemeltetése tekintetében. 

 
2. Többmotoros repül gépek esetében csak. Az egypilótás többmotoros osztályjogosítást 

kérelmez nek el kell végeznie nem kevesebb, mint 7 óra elméleti képzést többmotoros repül gép 
üzemeltetése témakörben. 
 
b) Repülési képzés 

 

1. Az egymotoros és többmotoros egypilótás repül gép osztály/típusjogosítást kérelmez nek el kell 
végeznie az osztály/típusjogosítás jártassági vizsgára vonatkozó repülési képzési tanfolyamot (lásd e 
melléklet 16. függelékét). 

 

2. Többmotoros repül gép esetében csak. Az egypilótás többmotoros osztály/típusjogosítást 
kérelmez nek rendelkeznie kell legalább 2 óra 30 perc normál feltételek melletti kétkormányos repülési 
képzéssel többmotoros repül gépen, és legalább 3 óra 30 perc kétkormányos repülési képzéssel, amely 
során a hajtóm  meghibásodási eljárásokat és aszimmetrikus repülési technikákat gyakorolta; 

 

3. A többpilótás repül gép típusjogosítást kérelmez nek el kell végeznie a típusjogosítás jártassági 
vizsgára vonatkozó repülési képzési tanfolyamot (lásd e melléklet 15. függelékét).  
 

c) A képzési tanfolyamok levezetése  
 

1. Fenti céllal képzési tanfolyamokat e rendeletben meghatározott képzési szervezet folytathat.  
2. A tanfolyamokat a légiközlekedési hatóság hagyja jóvá e melléklet 46. függelékének 

követelményei szerint. Az el z  pontban említett szervezeteknek meg kell felelnie a 15. melléklet 5. 
függelék ide vonatkozó követelményeinek. A nulla repülési id vel végrehajtandó képzésnek (ZFTT) meg 
kell felelnie e melléklet 20. függelékében leírt követelményeknek.  

 

3. A fenti (c)(1) és (2) pontoktól függetlenül, egymotoros repül gép osztályjogosítás vagy motoros 
vitorlázó-repül gép osztályjogosítás képzési tanfolyamot FI vagy CRI is tarthat. 
 
d) MCC képzés 
(Lásd 1.250(a)(3) pont) 
 

1. A tanfolyamnak MCC képzést kell biztosítania a következ  két esetben:  
 

(i) ATP integrált tanfolyam növendékei számára a tanfolyam anyagával összhangban e 
melléklet 4. függeléke alapján. 

(ii) azon PPL/IR vagy CPL/IR engedélyesek számára, akik nem végeztek ATP integrált 
tanfolyamot, de els  többpilótás repül gép típusjogosításukat kívánják megszerezni e melléklet 
1.250(a)(3) pontja alapján. 

 
Az MCC tanfolyamnak legalább 25 óra elméleti képzést és gyakorlatot, és 20 óra MCC képzést kell 

tartalmaznia. Az ATP integrált tanfolyamon részt vev  növendékek gyakorlati képzése 5 órával 
csökkenthet . Ahol lehetséges, az MCC képzés az els  többpilótás repül gép típusjogosítást megszerz  
tanfolyammal összekapcsolható. 
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2. Az MCC képzést jóváhagyott FTO, vagy jóváhagyott TRTO képzésvezet jének felügyelete alatt, 
vagy más, az üzembentartó által vezetett, jóváhagyott tanfolyam keretében hat hónap alatt kell elvégezni. 
A üzembentartó által szervezett tanfolyamnak meg kell felelnie a 15. melléklet 5. függelék légiközlekedési 
hatóság által meghatározott követelményeinek. Az MCC képzés további részleteit e melléklet 21. 47. 
függeléke tartalmazzák. A képzés során FNPT II-t vagy repülési szimulátort kell használni. Amikor csak 
lehetséges, az MCC képzést össze kell kapcsolni az els  többpilótás repül gép típusjogosítást megszerz  
tanfolyammal, ekkor a gyakorlati MCC képzés ideje 10 órára csökkenthet , ha ugyanazt a repülési 
szimulátort használják fel az MCC-hez, és a típusjogosító képzéshez egyaránt. 

 
Megjegyzés: A 14. függelék a 2006. augusztus 1-én kiadott JAR-FCL 1 6. változatában lév  Appendix 1 to 
JAR-FCL 1.240 & 1.295 ponttal, a 15. függelék az Appendix 2 to JAR-FCL 1.240 & 1.295 ponttal, a 16. 
függelék az Appendix 3 to JAR-FCL 1.240 ponttal a 19. függelék az Appendix 1 to JAR-FCL 1.261(a) 
ponttal, a 20. függelék az Appendix 1 to JAR-FCL 1.261(c)(2) ponttal, a 21. függelék az Appendix 1 to JAR-
FCL 1.261(d) ponttal összeegyeztethet  szabályozást tartalmaz. 

1.262 Típus- és osztályjogosítások jártassági követelményei 
(Lásd 14. 15. 16. 21 függelékek) 

 
a) Egypilótás jártassági vizsga. Az egypilótás repül gép típus- vagy osztályjogosítást kérelmez nek a 

légiközlekedési hatóság el tt bizonyítani kell az adott repül gép típus vagy osztály biztonságos 
üzemeltetéséhez szükséges jártasságát e melléklet 14. 16. függelékei szerint. 
 

b) Többpilótás jártassági vizsga. A többpilótás repül gép típusjogosítást kérelmez nek a légiközlekedési 
hatóság el tt bizonyítani kell az adott repül géptípus többpilótás környezetben, parancsnok-pilótaként vagy 
másodpilótaként történ  biztonságos üzemeltetéséhez szükséges jártasságát (megfelel en alkalmazandó) e 
melléklet 14. 15. függelékének vonatkozó részei szerint.  

 
c) MCC. Az MCC alkalmasságát a kérelmez  e melléklet 14. 15. függeléke szerinti többpilótás repül gép 

típusjogosítás jártassági vizsga letételével bizonyítsa, hogy képes többpilótás repül gépen pilóta feladat 
ellátására, vagy 47. függeléke szerint kapjon igazolást az MCC tanfolyam elvégzésér l. 

 
Megjegyzés: A 14. függelék a 2006. augusztus 1-én kiadott JAR-FCL 1 6. változatában lév  Appendix 1 to 
JAR-FCL 1.240 & 1.295 ponttal, a 15. függelék az Appendix 2 to JAR-FCL 1.240 & 1.295 ponttal, a 16. 
függelék az Appendix 3 to JAR-FCL 1.240 ponttal, a 21. függelék az Appendix 1 to JAR-FCL 1.261(d) 
ponttal összeegyeztethet  szabályozást tartalmaz. 
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14. függelék

Jártassági vizsga és készség ellen rzés repül gépek típus/osztályjogosításához és ATPL-hez 
(Lásd 1.240-1.262, 1.295 pont, 19. 45. függelék) 
 
1. A kérelmez nek teljesítenie kell az összes el írt oktatási feladatot e melléklet 19. függelékében és a 15. 
16. függelékében meghatározott követelmények alapján kialakított tematikának megfelel en.  
1.1. Azonos típusú repül gépen megszerzett repülési tapasztalat beszámítható és ezzel az oktatási 
tananyag csökkenthet .  
1.2. A légiközlekedési hatóság jóváhagyja a képzési szervezet által kidolgozott vizsgára bocsátási 
eljárásokat. 
 
2. A jártassági vizsga és készség ellen rzés során végrehajtandó elemeket e melléklet 15. 16. függelékei 
tartalmazzák.  
2.1. Más típusú vagy változatú repül gépen, amelyen a pilóta gyakorlatot szerzett, a megegyez  jártassági 
vizsgaelemek beszámíthatóak, elfogadhatóak. Az ATPL jártassági vizsga esetén ez a jóváírás nem 
alkalmazható.  
2.2. A légiközlekedési hatóság jóváhagyásával különböz  jártassági vizsga és készség ellen rzési 
feladatsort kell kidolgozni, amelyeknek tartalmazniuk kell az útvonalrepülések leírását, elemeit. A vizsgáztató 
e feladatsorok közül választ egyet.  
2.3. Amennyiben lehetséges, repülési szimulátorok vagy más jóváhagyott képzési eszközök is használhatók 
a vizsgáztatás során.  
 
3. a) SPA esetében: A kérelmez nek a jártassági vizsga és készség ellen rzés minden részét sikeresen kell 
teljesítenie. Ha egy tétel az adott részb l nem sikerül, a teljes rész sikertelen. Egy résznél több sikertelen 
részvizsga esetén a kérelmez  a teljes anyagból köteles újra vizsgázni. Csak egy részt elvét  kérelmez  
csak az adott részb l vizsgázik újra. Az újravizsgázás bármely részének sikertelensége esetén (még akkor 
is, ha az el z  vizsgán az adott részt sikeresen hajtja végre) a kérelmez  a teljes vizsgát köteles 
megismételni, beleértve azokat a részeket is, amiket el z leg sikeresen teljesített.  
 b) MPA esetében: A kérelmez nek a jártassági vizsga és készség ellen rzés minden részét sikeresen 
kell teljesítenie. Ha öt, vagy ennél több tétel nem sikerül a vizsga során, a kérelmez nek az egész vizsgát 
meg kell ismételnie. Ha a kérelmez nek öt vagy annál kevesebb tétel nem sikerül, akkor csak a sikertelen 
tételeket kell megismételnie. Az újravizsgázás bármely tételének sikertelensége esetén (még akkor is, ha az 
el z  vizsgán az adott tételt sikeresen hajtja végre) a kérelmez  a teljes vizsgát köteles megismételni, 
beleértve azokat a tételeket is, amiket el z leg sikeresen teljesített.  
 c) Ha a kérelmez  a 6-os részb l nem vizsgázik, vagy sikertelenül vizsgázik ebb l a részb l, akkor a 
típusjogosítás CAT II vagy III bejegyzés nélkül kerül kiadásra. 
 d) A 6. rész nem szerepel az ATPL jártassági vizsgán. 
 
4. Sikertelen vizsga/ellen rzés esetén további képzés írható el . Ha nem sikerült minden részt második 
alkalommal sem letenni, a vizsgáztató által meghatározott további képzésen kell részt venni. A jártassági 
vizsga és készség ellen rzés céljából tett vizsga-kísérletek száma nincs korlátozva.  
 
AZ ELLEN RZÉS/VIZSGA LEVEZETÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 
 
5. A légiközlekedési hatóság tájékoztatja a vizsgáztatót azokról a biztonsági feltételekr l, szempontokról, 
amiket a vizsga során figyelembe kell venni.  
6. Ha a vizsgázó a vizsgáztató számára elfogadhatatlan okok miatt megszakítja a vizsgát/ellen rzést, a 
végre nem hajtott elemeket sikertelennek kell min síteni. Ha a vizsgázó a vizsgáztató számára elfogadható 
okok miatt szakítja meg a vizsgát, csak a le nem repült elemeket kell a továbbiakban pótolni.  
7. A vizsgáztató döntése szerint, a vizsgázó a vizsga/ellen rzés bármely man verét vagy eljárását még 
egyszer megismételheti. A vizsgáztató bármely fázisban leállíthatja a vizsgát, amennyiben úgy ítéli meg, 
hogy a kérelmez  repülési képességei teljes újravizsgázást indokolnak. 
8. Az ellen rzéseket és eljárásokat a vizsgán/ellen rzésen használt repül gépre el írt ellen rzési lista 
alapján kell végrehajtani, ha lehetséges, MCC keretében. A felszállás, megközelítés és leszállás 
teljesítményadatait a vizsgázónak kell kiszámolnia, a vizsgán használt repül gép üzemeltetési kézikönyve 
vagy a repülési kézikönyv alapján. Az elhatározási magasságot, a minimális süllyedési magasságot, 
valamint a megszakított megközelítési pontot az ATPL(A) jártasságból vizsgázó kérelmez nek, és/vagy a 
készség ellen rzés során a típus/osztályjogosítás engedélyesének személyi minimuma alapján a 
engedélyesnek kell meghatározni.  
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A JÁRTASSÁGI VIZSGA ÉS KÉSZSÉG ELLEN RZÉS KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEI TÖBBPILÓTÁS 
REPÜL GÉPEKHEZ, VALAMINT ATPL(A)-HOZ SZÜKSÉGES JÁRTASSÁGI VIZSGÁHOZ  

 

9. A többpilótás repül gépekre vonatkozó vizsgát/ellen rzést többpilótás környezetben kell végrehajtani. A 
vizsga folyamán egy másik vizsgázó vagy egy másik pilóta is lehet második pilóta. Ha a vizsga nem 
szimulátoron, hanem repül gépen történik, a másodpilótának oktatónak kell lennie.  
 

10. A kérelmez nek „repülést végz  pilóta” (PF) funkcióban kell végrehajtani az ellen rzést/vizsgát, kivéve 
annak 2.6 elemét és a vészhelyzeti és rendellenes eljárások elemeit a 3.4.0-tól a 3.4.14 elemig, és a 3.6.0-
tól a 3.6.9 elemig, amelyeket végrehajthat PF és „pilóta kiszolgálói” (PM) beosztásban is MCC üzemeltetés 
keretében e melléklet 15. függeléke szerint. Ha a kérelmez  el ször kíván szerezni többpilótás repül gép 
típusjogosítást, vagy ATPL(A)-t, be kell mutatnia készségét, mint PM is. A kérelmez  a vizsgához 
választhatja akár a bal, akár a jobb oldali ülést az ellen rzés/vizsga végrehajtása során, ha az 
ellen rzés/vizsga összes tétele végrehajtható a kiválasztott ülésb l.  
 

11. Az alábbiakat kiemelten kell ellen rizni az ATPL(A), vagy többpilótás repül gépekre való típusjogosítás 
megszerzési vizsga/ellen rzés során, ha parancsnokpilóta tevékenységre is meg akarják szerezni a 
jogosítást, függetlenül attól, hogy a kérelmez  PM vagy PF funkciót lát el: 

a) repül -személyzeti együttm ködés levezetése; 
b) a repül gép üzemeltetésének általános figyelemmel kísérése megfelel  felügyelettel; és 
c) a teend k sorrendjének kialakítása és a döntések meghozatala megfelel  biztonsági szempontok 
alapján, és az adott üzemeltetési helyzetre - beleértve a vészhelyzeteket - irányadó szabályok és 
jogszabályok szempontjából is. 

 

12. Az ellen rzést/vizsgát m szeres repülési szabályok szerint kell végrehajtani, és amennyiben lehetséges, 
kereskedelmi légi szállítási körülmények között, vagy annak szimulálásával. A vizsgafeladat fontos része, 
hogy a kérelmez nek képesnek kell lennie arra, hogy megtervezze és végrehajtsa a repülést a szokásos 
repüléseligazító anyagokból. 

 

REPÜLÉSI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉS T RÉSHATÁRAI 
 

13. A kérelmez nek be kell mutatnia, hogy:  
 

a) képes a repül gép m ködtetésére annak korlátain belül; 
b) képes a repül gépet egyenletesen és pontosan vezetni; 
c) megfelel  ítél képességgel és repülési szaktudással rendelkezik; 
d) képes alkalmazni a repüléssel kapcsolatos ismereteit; 
e) képes a repül gépet folyamatosan vezetni, hogy bármely eljárás vagy man ver sikeresen 
végrehajtható legyen; 
f) megérti és alkalmazza a repül -személyzeti együttm ködést és - amennyiben szükséges - a 
személyzet egy tagjának cselekvésképtelenné válása esetén alkalmazandó eljárásokat; és 
g) megfelel  hatékonysággal kommunikál a személyzet többi tagjával, ha van más repül -személyzeti 
tag is. 

 

14. A vizsga/ellen rzés során a következ  korlátozásokat kell figyelembe venni. A vizsgáztató figyelembe 
veheti a turbulens körülményeket, az adott repül géptípus kiszolgálási és teljesítmény jellemz it.  

 

Magasságtartás:  
 Általános eltérési érték: +/- 100 láb 
 Elhatározási magasságon megkezdett átstartolásnál: +50 láb/ -0 láb 
 Minimális süllyedési magasságon (MDA/MDH) +50 láb/ -0 láb 
 

Útvonaltartás (tracking):  
 Rádiónavigációs berendezéssel történ  repüléskor: +/- 5 fok 
 Precíziós bevezetéskor: fél osztás eltérés az iránysávban és a siklópályán 
 

Irányszögtartás (heading):  
 Az összes motor m ködése esetén: +/- 5 fok 
 Szimulált motorhibával: +/- 10 fok 
 

Sebességtartás:  
 Az összes motor m ködése esetén: +/- 5 csomó 
 Szimulált motorhibával: +10 csomó/ - 5 csomó 
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JÁRTASSÁGI VIZSGA ÉS KÉSZSÉG ELLEN RZÉS TARTALMA 

 
15. a) A jártassági vizsga és készség ellen rzés tartalmát és f  részeit többpilótás repül gép esetére e 
melléklet 15. függeléke, egypilótás repül gép esetére e melléklet 16. függeléke határozza meg.  

 
b) Ha a típusjogosítás képzés 2 óránál kevesebb repülést tartalmaz repül gépen, akkor a jártassági 

vizsgát csak repülési szimulátoron lehet végrehajtani, és a repül gépen történ  képzés el tt is végrehajtható 
ez. Ebben az esetben a szakszolgálati engedélybe történ  új típusjogosítás bejegyzését megel z en, a 
repül gépen történ  képzést is tartalmazó típusjogosítás tanfolyam elvégzését igazoló bizonyítványt be kell 
nyújtani a légiközlekedési hatósághoz.  
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15. függelék 

Az ATPL/típusjogosítás/ képzés/ jártassági vizsga és készség ellen rzés tartalma többpilótás 
repül gépen 
(Lásd 1.240 - 1.262 és 1.295 pontok) 

 
1. Az alábbi jelölések jelentése a következ : 

 
 P = A képzést parancsnok-pilótaként, vagy másodpilótaként kell végrehajtani, 

PF vagy PM-ként a típusjogosítás kiadásához (értelemszer en) 
 
 X = Erre a feladatra szimulátort kell használni, ha rendelkezésre áll, vagy olyan 

repül gépet, amely megfelel  az adott man ver vagy eljárás végrehajtásához 
 
 P# = a körbejárást felügyelettel kell végrehajtani 
 

2. A gyakorlati képzést legalább olyan képzési berendezésen kell végrehajtani, amely szinten a „P” bet  
jelölve van, vagy végrehajtható bármely magasabb szint  berendezésen, amelyet a  jelöl.  

 
A következ  bet rövidítéseket alkalmazzák a képzési eszközök ismertetésére: 

 
 A = Repül gép 
 FFS = Repülési szimulátor 
 FTD = Repülés gyakorló berendezés 
 OTD = Egyéb gyakorló berendezés 

 
3. Ahol a csillag jelölést alkalmazzák (*), ott az adott feladatot csak m szerek alapján kell végrehajtani. 
Amennyiben ennek a feltételnek nem tesznek eleget a jártassági vizsga, vagy a készség ellen rzés során, 
akkor a típusjogosítást VFR-re korlátozzák. 

 
4. A jártassági vizsga/készség ellen rzés oszlopában az „M” bet  a kötelez en végrehajtandó gyakorlatokat 
jelenti. 
 
5. Repülési szimulátort kell használni a gyakorlati képzésre és az ellen rzésre, ha a berendezés használata 
a jóváhagyott típusjogosítás tanfolyam része. A következ  szempontokat kell alkalmazni a tanfolyam 
engedélyezésekor: 
 

a) JAR-STD-szerint min sített repülési szimulátor vagy FNPT II; 
b) az oktató és a vizsgáztató képzettsége; 
c) útvonal-orientált szimulátor képzés mennyisége a képzés alatt; 
d) a képzés alatt álló pilóta képzettsége és el zetes útvonal-repülési tapasztalata; és 
e) az ellen rzés alatt biztosított útvonal-repülési feladat mennyisége az új típusjogosítás kiadása 
után. 
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Gyakorlati képzés 
ATPL/TÍPUSJOGOSÍTÁS 

Jártassági vizsga / 
készség ellen rzés 

    Ell. 
Hely 

Man verek/Eljárások 
(beleértve MCC) 

OTD FTD FFS A 

Oktató 
aláírása, ha a 

képzési 
feladatot 

teljesítették 

FFS 
vagy 

A 

Vizsgáztató 
aláírása a vizsga 

végén 

1. RÉSZ  

1. A REPÜLÉS EL KÉSZÍTÉSE  
1.1 Teljesítmény-számítás 

 

 

P 

      

1.2 Repül gép küls  vizuális 
ellen rzése (Minden elem helyének 
és az ellen rzés céljának 
meghatározása) 

P#   P    

1.3 Pilótakabin ellen rzés  P      

1.4 Ellen rzési lista motorindításhoz, 
hajtóm  indítási eljárások, rádió és 
navigációs berendezések 
ellen rzése, navigációs és 
kommunikációs frekvenciák 
kiválasztása és beállítása 

P      M  

1.5 Gurulás légiirányítási utasítások, 
vagy az oktató utasításainak 
betartásával 

  P      

1.6 Felszállás el tti ellen rzés  P     M  

2. RÉSZ        

2. FELSZÁLLÁS 
2.1 Normál felszállás különböz  
fékszárny-helyzetekkel, beleértve a 
gyorsított felszállást 

  P      

2.2 *M szeres felszállás; m szeres 
repülésre való áttérés az orrfutó 
elemelése közben, vagy közvetlenül 
a leveg be emelkedés után 

  P      

2.3 Oldalszélben történ  felszállás 
(A, ha alkalmazható) 

  P      

2.4 Felszállás maximális felszálló 
tömeggel (aktuális vagy szimulált 
maximális felszálló tömeggel) 

  P      

2.5 Felszállás szimulált 
motor/hajtóm  meghibásodással 
 
2.5.1 * Röviddel V2 elérése után 

  P  
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Gyakorlati képzés 
ATPL/TÍPUS JOGOSÍTÁS 

Jártassági vizsga / 
készség ellen rzés 

    Ell. 
Hely 

Man verek/Eljárások 
(beleértve MCC) 

OTD FTD FFS A 

Oktató 
aláírása, ha a 

képzési 
feladatot 

teljesítették 

FFS 
vagy 

A 

Vizsgáztató aláírása 
a vizsga végén 

(Olyan repül gépek esetében, 
melyek nem, mint szállító 
repül gépek (JAR/FAR 25), vagy 
nem, mint regionális repül gépek 
(SFAR 23) lettek min sítve, a 
motorhibát csak a futópálya vége 
fölötti 500 ft-es minimális magasság 
elérése után szabad szimulálni. 
Azoknál a repül gépeknél, 
amelyeknek a teljesítménye a 
felszállótömegre és a s r ség 
magasságra vonatkozóan 
megegyezik a kereskedelmi 
repül gépek teljesítményével, az 
oktató röviddel a V2 elérése után 
már szimulálhatja a hajtóm /motor 
meghibásodását. 

       

2.5.2 *V1 és V2 között   P X  Csak 
FFS 
M 

 

2.6 Megszakított felszállás a V1 
elérése el tti 
 

  P  X  M  

3. RÉSZ         

3. REPÜLÉSI MAN VEREK ÉS 
ELJÁRÁSOK  
3.1 Fordulók spoilerekkel és anélkül 

  P      

3.2 Kritikus Mach-szám elérése, 
lökéshullám és Mach belengés 
létrehozása, és további speciális 
repülési jellemz k (pl. holland-orsó)  

  P  X 
„A” 
nem 
hasz-
nálhat
ó 

   

3.3 A rendszerek normál 
m ködtetése és a hajtóm -ellen rz  
panel kezelése 

P        
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Gyakorlati képzés 
ATPL/TÍPUS JOGOSÍTÁS

Jártassági vizsga / 
készség ellen rzés 

    Ell. 
Hely 

Man verek/Eljárások 
(beleértve MCC) 

OTD FTD FFS A 

Oktató 
aláírása, ha a 

képzési 
feladatot 

teljesítették 

FFS 
vagy 

A 

Vizsgáztató 
aláírása a vizsga 

végén 

3.4 A következ  rendszerek normál, 
és rendellenes üzemeltetése: 

     M Minimum 3 
rendellenes 
üzemeltetést 
kötelez  
választani a 
3.4.0-3.4.14 
közül 

3.4.0 Hajtóm  (amennyiben 
szükséges, légcsavar) 
 

P        

3.4.1 Túlnyomás- és légkondicionáló 
rendszer 
 

P        

3.4.2 Pitot/statikus rendszer 
 

P        

3.4.3 Üzemanyag rendszer 
 

P        

3.4.4 Elektromos rendszer 
 

P        

3.4.5 Hidraulika rendszer 
 

P        

3.4.6 Kormányok és trimm 
rendszerek 
 

P        

3.4.7 Jégtelenít  és jegesedést gátló 
rendszer, szélvéd üveg f tése 

P        

3.4.8 Robotpilóta/ flight director 
 

P        

3.4.9 Átesést jelz , átesést 
megel z , és stabilitást növel  
eszközök  

P        

3.4.10 Veszélyes földközelség jelz  
rendszer (GPWS), id járás radar, 
rádió magasságmér , transzponder 

 P       

3.4.11 Rádiók, navigációs 
berendezések, m szerek, fedélzeti 
számítógép rendszer (FMS) 

P        

3.4.12 Futóm vek és fékrendszer 
 

P        

3.4.13 Orrsegédszárny és fékszárny  
rendszer 
 

P        

3.4.14 Segédhajtóm vek (APU) 
 

P        
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Gyakorlati képzés 
ATPL/TÍPUS JOGOSÍTÁS 

Jártassági vizsga / 
készség ellen rzés 

    Ell. 
Hely 

Man verek/Eljárások 
(beleértve MCC) 

OTD FTD FFS A 

Oktató 
aláírása, ha a 

képzési 
feladatot 

befejezték. 

FFS 
vagy 

A 

Vizsgáztató aláírása 
a vizsga végén 

3.6 Rendellenes és vészhelyzeti 
eljárások: 
 

     M Minimum 3 
gyakorlatot 
kötelez  
választani a 3.6.1-
3.6.9 közül 

3.6.1 t zesetek, pl. hajtóm , APU, 
kabin, raktér, pilótakabin, szárny és 
elektromos tüzek és vészkiürítés. 

 P       

3.6.2 Füst ellen rzése és 
megszüntetése 

 P       

3.6.3 Hajtóm  meghibásodás, 
leállítás és újraindítás biztonságos 
magasságon 

 P       

3.6.4 Üzemanyag vészleeresztés 
(szimulált) 
 

 P       

3.6.5 Szélnyírás 
felszállásnál/leszállásnál 
 

  P X  Csak 
FFS 

 

3.6.6 Szimulált kabinnyomás 
meghibásodás/ Vészsüllyedés 
 

  P      

3.6.7 Hajózó személyzeti tag 
cselekvésképtelenné válása 
 

 P       

3.6.8 Más vészeljárások a repül gép 
Repülési Kézikönyvének 
megfelel en 

 P       

3.6.9. ACAS esemény P      Csak 
FFS 

 

3.7 Nagy bedöntés  fordulók 45°-os 
bedöntéssel, 180°-360° jobbra és 
balra 

 P       

3.8 Átesés korai felismerése és 
megakadályozása (átesés jelz  
m ködéséig) felszállási 
konfigurációban (fékszárnnyal 
felszállási helyzetben), utazó repülési 
és leszállási helyzetben, (fékszárny 
leszállási helyzetben, kiengedett 
futóm ) 

  P      

3.8.1 Teljes átesésb l való felvétel 
az átesés figyelmeztet  rendszer 
aktiválása után emelkedési, utazó és 
megközelítési konfigurációval. 

  P X    
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Gyakorlati képzés 
ATPL/TÍPUS JOGOSÍTÁS

Jártassági vizsga / 
készség ellen rzés 

    Ell. 
Hely 

Man verek/Eljárások 
(beleértve MCC) 

OTD FTD FFS A 

Oktató 
aláírása, ha a 

képzési 
feladatot 

teljesítették 

FFS 
vagy 

A 

Vizsgáztató 
aláírása a vizsga 

végén 

3.9 M szeres repülési eljárások        

3.9.1 *Indulási és érkezési eljárások 
és ATC utasítások betartása 

 P     M  

3.9.2 *Várakozási eljárások  P       

3.9.3 *Precíziós megközelítés a DH-
ig, ami nem lehet kevesebb, mint 60 
m (200 feet)  

       

3.9.3.1 *Kézzel, FD nélkül   P    M 
(csak 
jártas
sági 
vizsga 
eseté
ben) 

 

3.9.3.2 *Kézzel, FD-vel   P      

3.9.3.3 *Robotpilótával   P      

3.9.3.4 *Kézzel, egy hajtóm  
szimulált meghibásodásával, amelyet 
a végs  megközelítéskor, az OM 
átrepülése el tt kell szimulálni, 
egészen a földetérésig, vagy a teljes 
megszakított megközelítési eljárás 
befejezéséig.  
 
Azokkal a repül gépekkel, amelyek 
nem mint szállító repül gépek 
(JAR/FAR 25), vagy nem, mint 
regionális repül gépek (SFAR 23) 
lettek min sítve, a szimulált 
egyhajtóm ves megközelítést és az 
azt követ  átstartolást a 3.9.4 
pontban leírt nem precíziós 
megközelítéssel együtt kell 
végrehajtani. Az átstartolást akkor 
kell elkezdeni, amikor a közzétett 
akadálymentes átrepülési 
magasságot/szintet (OCA/OCH) 
elérték, a minimális elhatározási 
magasság/szint (MDA/MDH) elérése 
el tt, mely min. 500 ft-vel van a 
futópálya magassága fölött. Azoknál 
a repül gépeknél, amelyeknek 
ugyanolyan a teljesítménye a 
felszálló tömegre és a leveg  
s r ségére vonatkozóan, mint a 
szállító kategóriájú repül gépeknek, 
az oktató szimulálhatja a hajtóm  
meghibásodást a 3.9.3.4 pont 
szerint.  

  P    M  
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Gyakorlati képzés 
ATPL/TÍPUS JOGOSÍTÁS 

Jártassági vizsga / 
készség ellen rzés 

    Ell. 
Hely 

Man verek/Eljárások 
(beleértve MCC) 

OTD FTD FFS A 

Oktató 
aláírása, ha a 

képzési 
feladatot 

teljesítették 

FFS 
vagy 

A 

Vizsgáztató aláírása 
a vizsga végén 

3.9.4 * NDB, vagy VOR/LOC-
megközelítés egészen MDH/A-ig. 

  P*    M  

3.9.5 Körözési eljárás a következ  
feltételek mellett: 
(a) * megközelítés az engedélyezett 
minimális körözési megközelítési 
magasságon az érintett repül téren 
a helyi m szeres megközelítés 
berendezések alkalmazásával, 
szimulált m szeres repülési 
feltételek között; 
ezt követ en: 
(b) körözéses megközelítés másik 
futópályához, legalább 90°-os 
eltéréssel a leszállópálya 
középvonalától, az (a) pontban 
említett engedélyezett minimális 
körözési megközelítési magasságon; 
 
Megjegyzés: amennyiben az a) és b) 
pont ATC okok miatt nem 
lehetséges, szimulált alacsony látás 
melletti megközelítési eljárást lehet 
végrehajtani. 

  P*  

 

 

 

   

4. RÉSZ         

4. MEGSZAKÍTOTT 
MEGKÖZELÍTÉSI ELJÁRÁSOK  
4.1 *Megszakított megközelítés 
m köd  hajtóm vekkel/motorokkal* 
ILS megközelítés után az 
elhatározási magasságig. 

   

P*  

 

 

   

4.2 *Egyéb megszakított 
megközelítési eljárások 

  P*      

4.3* Átstartolás kézzel, szimulált 
meghibásodott hajtóm vel/motorral, 
m szeres megközelítéskor a 
DH/MDH vagy MAP eléréséig 

  P*    M  

4.4 Megszakított leszállás 15 m (50 
feet) magasan a futópálya küszöb 
fölött és átstartolás 

  P      
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Gyakorlati képzés 
ATPL/TÍPUS JOGOSÍTÁS 

Jártassági vizsga / 
készség ellen rzés 

    Ell. 
Hely 

Man verek/Eljárások 
(beleértve MCC) 

OTD FTD FFS A 

Oktató 
aláírása, ha a 

képzési 
feladatot 

teljesítették 

FFS 
vagy 

A 

Vizsgáztató aláírása 
a vizsga végén 

5. RÉSZ         

5. LESZÁLLÁS  
5.1 ILS megközelítés után a DH-n 
áttérés vizuális repülésre, normál 
leszállás. 

  P     

5.2 Leszállás szimulált beszorult 
vízszintes vezérsíkkal, nem 
megfelel  trim állásban.  

  P   „A” 
nem 
haszn.

   

5.3 Oldalszélben történ  leszállás 
(ha a repül géppel végrehajtható) 

  P      

5.4 Forgalmi kör és leszállás 
végrehajtása nem kiengedett, vagy 
részlegesen kiengedett fék- és 
orrsegédszárnnyal. 

  P      

5.5 Leszállás szimulált 
motor/hajtóm  meghibásodással. 

  P    M  

5.6 Leszállás két m ködésképtelen 
hajtóm vel: 
-3 hajtóm ves repül gépnél: a 
középs  hajtóm  és egy küls  
hajtóm  m ködésképtelen - 
amennyire alkalmazható - az AFM 
adatainak megfelel en. 
-4 hajtóm ves repül gépnél: két 
hajtóm  egy oldalon 
m ködésképtelen. 

  P X  Csak 
jártas
sági 
vizsg
a 
eseté
ben 
M 
FFS 

 

 

Általános megjegyzések: 
 
Speciális követelmények érvényesek típusjogosítás kiterjesztéséhez olyan m szeres 
megközelítés végrehajtásra, amely 200 láb (60m) alatti elhatározási magassággal jár, pl. CAT-II/III 
üzemelés 
(Lásd e melléklet E-Fejezet 1.180 pont) 
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Gyakorlati képzés 
ATPL/TÍPUS JOGOSÍTÁS 

Jártassági vizsga / 
készség ellen rzés 

    Ell. 
Hely 

Man verek/Eljárások 
(beleértve MCC) 

OTD FTD FFS A 

Oktató 
aláírása, ha a 

képzési 
feladatot 

teljesítették 

FFS 
vagy 

A 

Vizsgáztató aláírása 
a vizsga végén 

6. RÉSZ        
6. Kiegészít  felhatalmazás olyan 
típus jogoítához, amely a m szeres 
megközelítés végrehajtásakor 200 ft 
(60m) alatti elhatározási magasságra 
(CAT II/III) vonatkozik 
 
 
A követez  man verek és eljárások 
a minimális képzési követelmények, 
amely megengedik a 200 ft (60m) 
elhatározási magasság alatti 
m szeres megközelítési eljárást. A 
következ  m szeres megközelítés 
és megszakított megközelítési 
eljárások esetében használni kell 
minden, a repül gép 
típusalkalmassági bizonyítványában 
el írt m szeres megközelítési 
berendezést, melyeket a 200’ ft 
(60m) elhatározási magasságig és 
az alatt történ  megközelítésekre 
alkalmazható.  

       

6.1 *Megszakított felszállás 
minimálisan engedélyezett RVR 
esetén.  

  P*  X 
„A” 
nem 
haszn.

 M*  

6.2 *ILS megközelítés  
Szimulált m szeres repülési 
feltételek között az alkalmazható DH 
szintjére való süllyedéssel, repülési 
iránymutató rendszer használatával. 
A személyzet együttm ködésére 
vonatkozó standard eljárásokat 
(feladatmegosztás, vezényszavak, 
keresztellen rzés, kölcsönös 
informálás) figyelembe kell venni. 

  P    M  
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Gyakorlati képzés 
ATPL/TÍPUS JOGOSÍTÁS 

Jártassági vizsga / 
készség ellen rzés 

    Ell. 
Hely 

Man verek/Eljárások 
(beleértve MCC) 

OTD FTD FFS A 

Oktató 
aláírása, ha a 

képzési 
feladatot 

teljesítették 

FFS 
vagy 

A 

Vizsgáztató aláírása 
a vizsga végén 

6.3 *Átstartolás  

 

a DH elérésekor végrehajtott 6.2 

szerinti megközelítés után. 

A képzésnek tartalmaznia kell a 

következ ket: átstartolás (szimulált) 

nem megfelel  RVR, szélnyírás 

miatt, nem megengedhet  eltérés a 

megközelítési határértékekt l, és 

földi/fedélzeti berendezések 

meghibásodásakor a DH eléréséig, 

valamint átstartolás szimulált 

fedélzeti berendezés 

meghibásodáskor.  

  P    M*  

6.4 *Leszállás(ok)  

DH-n megállapított vizuális feltételek 

esetében a m szeres közelítést 

követ en. Különleges repülés 

irányító rendszert l függ en, 

automata leszállást kell végrehajtani. 

  P    M  

 
MEGJEGYZÉS: CAT II/ III m veleteket az üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelel en  
kell végrehajtani. 
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16. függelék 

Egymotoros és többmotoros egypilótás repül gépre, osztály/típusjogosítás/képzés/jártassági vizsga 
és készség ellen rzés tartalma 
(Lásd 1.240 - 1.262 és 1.295 pontokat) 

 
1. Az alábbi jelölések jelentése a következ : 

 
 P = A képzést parancsnok-pilótaként kell végrehajtani az osztály/típusjogosítás 

kiadásához (értelemszer en) 
 
 X = Erre a feladatra szimulátort kell használni, ha rendelkezésre áll, vagy olyan 

repül gépet, amely alkalmas az adott man ver vagy eljárás végrehajtásához 
 

2. A gyakorlati képzést legalább olyan képzési berendezésen kell végrehajtani, amely szinten a „P” bet  
jelölve van, vagy végrehajtható bármely magasabb szint  berendezésen, ahol a  -lal jelölik.  

 
A következ  bet rövidítéseket alkalmazzák a képzési eszközök ismertetésére: 

 
 A = Repül gép 
 FFS = Repülési szimulátor 
 FTD = Repülésgyakorló berendezés (beleértve FNPT II-t többmotoros osztályjogosításhoz) 

 
3. Amennyiben a 3B. oszlopban és a többmotoros 6. oszlopban a csillag jelölést (*) alkalmazzák, akkor az 
adott feladatot csak m szerek alapján szabad végrehajtani, ha a jártassági vizsga vagy készség ellen rzése 
magában foglalja a m szerjogosítás meghosszabbítását/megújítását is. Amennyiben a csillaggal jelölt 
tételeket nem kizárólag m szeresen hajtják végre a jártassági vizsga vagy a készség ellen rzés során, úgy 
a típus/osztályjogosítást csak VFR körülmények közti repülésre le kell korlátozni. 
 
4. Csak VFR-re vonatkozó típus/ vagy többmotoros osztályjogosítás meghosszabbításához a 3A. részt kell 
teljesíteni, amikor a kérelmez  nem rendelkezik a megel z  12 hónapban az el írt 10 útvonalszakaszú 
repülési gyakorlattal. Ha a 3B részt teljesítették, akkor a 3A részt nem kell teljesíteni.  
 
5. A jártassági vizsga/készség ellen rzés oszlopában az „M” bet  a kötelez en végrehajtandó gyakorlatokat 
jelenti, vagy ahol több feladat van, ott az azok közötti választás lehet ségét jelenti.  
 
6. Amennyiben a készség ellen rzés egypilótás repül gépen többpilótás üzemeltetéssel történik, 
összhangban a légijárm vek üzemben tartására vonatkozó jogszabályban leírtakkal, akkor a 
típus/osztályjogosítást többpilótás jogosításra kell korlátozni. 
 
7. Repülési szimulátort vagy FNPT II-t kell használni a típus, vagy többmotoros osztályjogosításhoz 
szükséges gyakorlati képzésre, ha a repülési szimulátor vagy az FNPT II használata a jóváhagyott 
típus/osztályjogosítás tanfolyam része. A következ  szempontokat kell alkalmazni a tanfolyam 
engedélyezésekor: 
 

a) JAR-STD-szerint min sített repülési szimulátor vagy az FNPT II; 
b) az oktató és a vizsgáztató képzettsége; 
c) a szimulátor vagy FNPT II képzés mennyisége a tanfolyam alatt; és 
d) a képzés alatt álló pilóta képzettsége és el zetes tapasztalata. 
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Gyakorlati képzés 
TÍPUS/OSZTÁLY-

JOGOSÍTÁS 
Jártassági vizsga / készség 

ellen rzés 

   Ell. 
Hely 

Man verek/Eljárások 
 

FTD FFS A 

Oktató nevének 
kezd bet i, ha 

a képzési 
feladatot 

befejezték. 
FFS 

vagy A 

Vizsgáztató nevének 
kezd bet i a vizsga 

végén 

1. RÉSZ  
1. INDULÁS  
 
1.1 Repülés el tti ellen rzés áll: 
- Dokumentációk kitöltéséb l; 
- Súly és terhelés számításból; 
- Id járás eligazításból 
 

      

1.2 Repülés el tti ellen rzés 
Bels /Küls  
 

  P  M  

1.3 Hajtóm indítás: 
Normál 
Meghibásodásokkal 

P     M  

1.4 Gurulás 
 

 P    M  

1.5 Indulás el tti ellen rzés: 
Motor (próba)ellen rzés (ha 
alkalmazható) 

P     M  

1.6 Felszállási eljárás: 
Normál, a Repülési Kézikönyvnek 
megfelel  fékszárny helyzettel 
Oldalszél esetében (ha a feltételek 
rendelkezésre állnak) 

 P      

1.7 Emelkedés: 
Vx/Vy 
Irányra fordulás 
Repülési szint eléréséig 

 P    M  

1.8 ATC összeköttetés R/T eljárások 
 

      

2 RÉSZ  
2. REPÜLÉSEK VÉGREHAJTÁSA 
(VFR) 
 
2.1 Egyenes vonalú vízszintes 
repülés, különböz  sebességgel, 
egyben repülés kritikusan alacsony 
sebességgel, fékszárnnyal és 
fékszárny nélkül (beleértve a VMCA 
megközelítést, ha lehetséges) 
 

 P      

2.2 Nagy bedöntés  fordulók (360° 
jobb és bal 45°-os bedöntéssel) 
 

 P    M  

2.3 Átesés és abból való kivétel: 
 
(i). Clean konfiguráció 
(ii). közelítés áteséshez süllyed  
fordulóban megközelítési konfigurá-
cióban és teljesítménnyel 
(iii). közelítés áteséshez leszállási 
konfigurációban és teljesítménnyel 
(iv). közelítés áteséshez emelked  
fordulóban, felszállási fékszárnnyal 
és emelkedési teljesítménnyel (csak 
egymotoros repül vel) 

 P    M 
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Gyakorlati képzés 
TÍPUS/OSZTÁLY-

JOGOSÍTÁS 
Jártassági vizsga / készség 

ellen rzés 

   Ell. 
Hely 

Man verek/Eljárások 
 

FTD FFS A 

Oktató 
aláírása, ha a 

képzési 
feladatot 

teljesítették. 
FFS 

vagy A 

Vizsgáztató aláírása 
a vizsga végén 

2.4 Robotpilóta és FD használata 
kézi vezérléssel, ha alkalmazható 
(a 3. oszlopban is el lehet végezni) 

 P    M  

2.5 ATC összeköttetés R/T 
eljárásoknak megfelel en 

      

3A RÉSZ  

3. ÚTVONAL ELJÁRÁSOK VFR 
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT (Lásd 
még 1.240 3. Függelék 3 és 4 pont) 
 
3A.1 Repülési terv, 
helymeghatározás, térképolvasás 

  P    

3A.2 Magasság, irány és sebesség 
folyamatos tartása 

  P    

3A.3 Folyamatos tájékozódás, 
id mérés, ETA-ra való érkezés és 
annak frissítése 

  P    

3A.4 Rádió navigációs berendezések 
használata (ha alkalmazható) 

  P    

3A.5 Repülés végrehajtása, 
(fedélzeti napló, útvonalra es  
üzemanyag ellen rzés, rendszerek 
és jegesedés) 

  P    

3A.6 ATC összeköttetés, R/T 
eljárások 

  P    

3B RÉSZ  
 
3B M SZERREPÜLÉS  
3B.1* M szeres indulási eljárások 

 P    M  

3B.2* M szeres útvonal  P    M  
3B.3* Várakozási eljárások  P    M  
3B.4* ILS bevezetés, DH/A 200' (60 
m) magasságig, vagy az eljárási 
minimumig, robotpilóta használható a 
siklópálya elfogásáig.  

 P    M  

3B.5* Nem precíziós megközelítés 
MDH/A-ig és a MAP -ig 

 P    M  

3B.6* Repülési gyakorlatok, 
beleértve a m horizont és az irányt  
meghibásodásának gyakorlása,  
 
Egykanalas fordulók. 
 
Bonyolult helyzetb l való kivétel. 

P     M  

3B.7* Siklópálya és iránysáv adók 
meghibásodása 
 

P       
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Gyakorlati képzés 
TÍPUS/OSZTÁLY-

JOGOSÍTÁS 
Jártassági vizsga / készség 

ellen rzés 

   Ell. 
Hely 

Man verek/Eljárások 
 

FTD FFS A 

Oktató 
aláírása, ha a 

képzési 
feladatot 

teljesítették. 
FFS 

vagy A 

Vizsgáztató aláírása 
a vizsga végén 

3B.8 *ATC összeköttetés, R/T 
eljárások 
 

      

4. RÉSZ  
 
4. ÉRKEZÉS ÉS LESZÁLLÁS 
 
4.1 Repül téri érkezési eljárás 

 P    M  

4.2 Normál leszállás 
 

 P    M  

4.3 Fékszárny nélküli leszállás 
 

 P    M  

4.4 Oldalszélben történ  leszállás, 
ha a körülmények megfelel ek 

 P      

4.5 Bejövetel és leszállás, levett 
gázzal, 2000’ futópálya fölötti 
magasságból (csak egymotoros 
repül géppel) 

 P      

4.6 Átstartolás minimális 
magasságról 
 

 P    M  

4.7 Éjszakai átstartolás és leszállás 
(ha alkalmazható) 

P       

4.8 ATC összeköttetés, R/T eljárások 
 

      

5. RÉSZ  
 
5. NORMÁLISTÓL ELTÉR  ÉS 
VÉSZHELYZETI ELJÁRÁSOK 
(Ez a rész az 1-4 részekkel 
kombinálható) 
 
5.1 Megszakított felszállás egy 
ésszer  sebességhatáron 
 

  
 
 
 
 
P  

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
M 

 

5.2 Szimulált motor meghibásodás 
felszállás után (csak egymotoros 
repül k) 

  P  M  

5.3 Szimulált kényszerleszállás 
teljesítmény nélkül (csak egymotoros 
repül k) 

  P  M  

5.4 Szimulált vészhelyzetek: 
 
i. T z, vagy füst repülés közben 
ii. Megfelel  rendszerek m ködési 
zavarai 

P       

5.5 Motor leállítás és újraindítás 
(csak ME jártassági vizsgán) 

P       

5.6 ATC összeköttetés, R/T eljárások 
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Gyakorlati képzés 
TÍPUS/OSZTÁLY-

JOGOSÍTÁS 
Jártassági vizsga / készség 

ellen rzés 

   Ell. 
Hely 

Man verek/Eljárások 
 

FTD FFS A 

Oktató 
aláírása, ha a 

képzési 
feladatot 

teljesítették. 
FFS 

vagy A 

Vizsgáztató aláírása 
a vizsga végén 

6. RÉSZ  
 
6. SZIMULÁLT ASZIMMETRIKUS 
REPÜLÉS 
(Ez a rész az 1 – 5 részekkel 
kombinálható) 
 
6.1* Szimulált hajtóm  
meghibásodás felszállás közben 
(biztonságos magasságon, ha nem 
FFS-n vagy FNPT II-n végzik) 

P   X  M  

6.2* Megközelítés és átstartolás 
aszimmetrikus teljesítménnyel 

P     M  

6.3* Megközelítés és teljes 
megállásos leszállás, aszimmetrikus 
teljesítménnyel 

P     M  

6.4 ATC összeköttetés, R/T eljárások 
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17. függelék 
 
A m szerjogosítás (IR) beszámítása a típus/osztályjogosítás készség ellen rzésének részeként 
 
A beszámítást csak akkor lehet figyelembe venni, ha a engedélyes meghosszabbította a m szerjogosítását 
(IR) egymotoros és egypilótás többmotoros repül gépekre (értelemszer en) 
 
 
Amikor a készség 
ellen rzés IR-t is 
tartalmaz és az 
engedélyes rendelkezik 
érvényes: 
 

A beszámítás a készség ellen rzés IR részére érvényes a 
következ knél: 

 

 
(1) 

 
(2) 

 

Többpilótás 
típusjogosítással 

 
a. SE osztályjogosítás* 
b. SE típusjogosítás* 
c. SP ME osztály- és típusjogosítás, a beszámítás csak a 16. 
függelék 3b részére érvényes 
 

(a) 

 
SP ME típusjogosítással, 
egypilótás üzemeléssel 
 

a. SP ME osztályjogosítás, és 
b. SE osztály és típusjogosítás 

(b) 

 
SP ME típusjogosítással, 
de többpilótás 
üzemelésre korlátozva 
 

a. SP ME osztályjogosítás*, és 
b. SE osztály és típusjogosítás* 

(c) 

 
SP ME 
osztályjogosítással, 
egypilótás üzemeléssel 
 

a. SE osztály és típusjogosítás, és 
b. SP ME típusjogosítás 

(d) 

 
SP ME 
osztályjogosítással, de 
többpilótás üzemelésre 
korlátozva 
 

a. SE osztály és típusjogosítás*, és 
b. SP ME típusjogosítás* 

(e) 

 
SP SE 
osztályjogosítással 
 

SE osztály- és típusjogosítás 

(f) 

 
SP SE típusjogosítással 
 

SE osztály- és típusjogosítás 
(g) 

 
* Feltéve, ha a megel z  12 hónapban legalább 3 IFR indulást és megközelítést hajtottak végre egypilótás 
(SP) osztály-, vagy típusjogosítású repül gépen egypilótás üzemben. 
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18. függelék 

Nagy teljesítmény  egypilótás repül gépek kiegészít  elméleti tanfolyama az osztály/ 
típusjogosításhoz 
(Lásd 1.251 pont, 22. 44. függelék, 15. melléklet 6. függelék) 

 
KÉPZÉS NAGYTELJESÍTMÉNY  REPÜL GÉPEKRE (HPA) 
 
1. Az elméleti tanfolyam célkit zése, hogy megfelel  tudással lássa el a kérelmez t a nagy 
sebességgel és nagy magasságon üzemelni képes repül gépek m ködtetésér l és azokról a légijárm  
rendszerekr l, amelyek ehhez az üzemeléshez szükségesek.  
 
2.  A Chicagói Egyezmény Szerz d  Állam légiközlekedési hatósága által kibocsátott ATPL(A) 
engedéllyel rendelkez  kérelmez , vagy aki ATPL(A) elméleti tanfolyamot végzett, úgy tekinthet , hogy 
megfelelt e melléklet 1.251(a)(3) pontjában el írt követelményeknek. 
 
3. A HPA elméleti vizsga teljesítése nem számítható be a kés bbiekben a CPL(A), IR(A), vagy 
ATPL(A) kiadásához szükséges elméleti vizsgába. 
 
KÉPZÉSI SZERVEZETEK 
 
4. A HPA elméleti képzését olyan FTO végezheti, amely jogosítással rendelkezik ATPL(A) elméleti 
tanfolyam tartására. TRTO is szervezhet HPA osztály/típusjogosítás tanfolyamot, de az ilyen tanfolyamhoz 
külön jóváhagyás szükséges. A tanfolyamot végz  szervezetnek igazolnia kell, hogy a kérelmez  elvégezte 
az elméleti tanfolyamot és számot adott tudásáról; amely követelmény a nagy teljesítmény  repül gépek 
típus/osztályjogosítás gyakorlati képzés megkezdéséhez.  
 
A TANFOLYAM MENETE 
 
5. Nincs kötelez  minimum, vagy maximum id tartama az elméleti tanfolyamnak, amely távoktatás 
során is elvégezhet . A tanfolyam tantárgyai és az írásbeli vizsga követelményei a táblázatban találhatók. 
 
A f  tárgyak nevei csupa nagybet vel vannak szedve, a tematika által felölelt tárgyak a tárgy sorszáma 
mellett normális bet típussal vannak szedve. A tantárgyak sorszámai e melléklet 32. függelékében található 
elméleti tanfolyam tematikájára hivatkozik. A tematika általánosan tartalmazza az oktatandó területeket, és a 
vizsga tartalmazza az összes tantárgyat, függetlenül attól, hogy azok mennyire vonatkoznak az adott 
típusú/osztályú repül gépre. 
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Tantárgy Ref.: Tanterv tartalma: 
021 00 00 00 REPÜL GÉP SZERKEZETE ÉS RENDSZERE, ELEKTROMOS RENDSZER ÉS 

HAJTÓM  
021 02 02 01 
-tól 
021 02 02 03 

Váltakozó áram – általános (AC) 
Generátorok 
AC áram elosztás 

021 01 08 03 Nyomásrendszer (Leveg rendszer- dugattyús motoroknál) 
021 01 09 04 Nyomásrendszer (Leveg rendszer- sugárhajtóm nél és turbopropnál) 
021 03 01 06 
021 03 01 07 
021 03 01 08 
021 03 01 09 

Motor teljesítmény – dugattyús motoroknál 
Teljesítmény-növelés (turbo/feltölt ) 
Üzemanyag 
Keverék 

021 03 02 00 
-tól 
021 03 04 09 

Sugárhajtóm vek 

021 04 05 00 Repül gép oxigén berendezései 
032 02 00 00 B TELJESÍTMÉNY-OSZTÁLY – TÖBBMOTOROS REPÜL GÉPEK 
032 02 01 00 
-tól 
032 02 04 01 

Nem a JAR/FAR-25 alatt igazolt többmotoros repül gépek teljesítménye- A teljes 
témakör 

040 02 00 00 EMBERI TÉLJESÍTMÉNY 
040 02 01 00 
-tól 
040 02 01 03 

Alapvet  emberi fiziológia 
és 
Nagy magasságú környezet hatása 

050 00 00 00 METEOROLÓGIA- SZELEK ÉS REPÜLÉSRE VESZÉLYES JELENSÉGEK 
050 02 07 00 
-tól 
050 02 08 01 

Nagy magasságú szelek (Jetstreamek) 
CAT 
Hullám felh k 

050 09 01 00 
-tól 
050 09 04 05 

Repülésre veszélyes jelenségek 
Jegesedés és turbulencia 
Zivatarok 

062 02 00 00 ALAPVET  RADAR ISMERETEK 
062 02 01 00 
-tól 
062 02 05 00 

Alapvet  radar ismeretek 
Fedélzeti id járás radarok 
SSR 

081 00 00 00 REPÜLÉS ELMÉLET –REPÜL GÉP 
081 02 01 00 
-tól 
081 02 03 02 

Transzszónikus aerodinamika 
Mach-szám/Lökéshullámok 
Átesési határ/Aerodinamikai csúcsmagasság 

 
VIZSGA 
 
6. Az írásbeli vizsgának legalább 60 feleletválasztós kérdést kell tartalmaznia, melyet tantárgyanként 
szét lehet bontani, az FTO/TRTO döntése alapján. A vizsgázónak legalább 75%-ot kell teljesíteni. 
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19. függelék 

Típus/osztály jogosítások jártassági vizsgáihoz és készség ellen rzéseihez kapcsolódó elméleti 
tanfolyamok követelménye 
(Lásd 1.261(a) pont, 45. függelék) 
 

1. Az elméleti ismeretek oktatását olyan felhatalmazott oktató végezheti, aki rendelkezik megfelel  
típus/osztályjogosítással, vagy bármely olyan oktató is, aki megfelel  tapasztalattal, repülési ismeretekkel 
rendelkezik a légijárm re vonatkozóan. Pl. fedélzeti mérnök, karbantartó mérnök, repülés üzemi tiszt stb. 
 

2. Az elméleti oktatás lefedi e melléklet 45. függeléke szerinti tematikában foglaltakat, az adott repül gép 
típusnak/osztálynak megfelel en. A repül gépen lév  berendezések, és rendszerek figyelembe vételével az 
oktatásnak minimálisan tartalmaznia kell az alábbiakat: 
  

a) A repül gép szerkezete és felszereltsége, ezek normális üzemeltetése és a rendszerek 
meghibásodásai 

 

- Méretek 
- Hajtóm vek, segédhajtóm vekkel együtt 
- Üzemanyagrendszer 
- Nyomás és légkondicionáló rendszer 
- Jégtelenít  rendszer, ablaktörl , es  leperget  rendszer 
- Hidraulika rendszer 
- Futóm vek 
- Repül gép kormányrendszer, felhajtóer  növel  berendezések 
- Elektromos rendszerek 
- M szerek, rádió, radar és navigációs berendezések 
- Pilótakabin, utastér és csomagterek 
- Ment felszerelések 
 

 b) Korlátozások 
 

- Általános korlátozások 
- Hajtóm vek korlátozásai 
- Rendszerek korlátozásai 
- MEL (minimális berendezések listája) 
 

c) Teljesítmények, repülés tervezése és figyelemmel kísérése 
 

- Teljesítmények 
- A repülés tervezése 
- A repülés figyelemmel kísérése 
 

 d) Terhelés, súlypontszámítás és kiszolgálás 
 

- Terhelés és súlypontszámítás 
- Földi kiszolgálás 
 

 e) Vészhelyzeti eljárások 
 

 f) A típusjogosítások kiterjesztésének speciális követelményei a kevesebb, mint 200 láb (60m)-es 
elhatározási magassággal rendelkez  m szeres megközelítések esetére 
 

- Minimálisan szükséges berendezések, eljárások és korlátozások 
 

 g) Speciális követelmények „Glass Cockpit”-os repül gépekre 
 

- Elektronikus repülési m szer rendszerek (pl. EFIS, EICAS) 
 

h) A repül gép fedélzeti számítógépe (FMS) 
 

3. A többpilótás repül gép típusjogosítás els  kiadásához kapcsolódó írásbeli, vagy számítógépes 
vizsgának legalább 100, a tanterv f  tantárgyai között megfelel en felosztott – feleletválasztós kérdést kell 
tartalmaznia. A vizsgázónak legalább 75%-ot kell teljesíteni a tematika minden egyes f  tantárgyából. 
 

4. Az egypilótás többmotoros típus- és osztályjogosítás els  kiadásához kapcsolódó írásbeli, vagy 
számítógépes vizsga feleletválasztós kérdéseinek száma a repül gép bonyolultságától függ. A vizsgázónak 
legalább 75%-ot kell teljesíteni a vizsgán. 
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5. Egypilótás egymotoros repül gépre történ  jártassági vizsga és készség ellen rzés során szóban is 
történhet az elméleti tudásszint felmérése, ekkor a vizsgáztató maga határozza meg, hogy a vizsgázó elérte-
e a megfelel  szintet. 
 
6. Többpilótás és egypilótás többmotoros repül gépek esetén a készség ellen rzéskor a vizsgázó elméleti 
ismereteit feleletválasztós kérdéssorral kell ellen rizni. 
 
 



23104 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám

20. függelék 

A Nulla Repülési Id vel végrehajtandó típusjogosítás képzési tanfolyam jóváhagyása (ZFTT) 
 

1. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 
ZFTT engedélyt a repül gépek üzemben tartásáról szóló EK rendelet szerinti üzembentartó képzési 
szervezete, illetve olyan képzési szervezet kaphat, aki jóváhagyott megállapodással rendelkezik egy JAR 
OPS 1 szerinti üzembentartóval.  
a) A képzési szervezet meggy z dik arról, hogy a jelölt megfelel a típusjogosító tanfolyam 
el követelményeinek. 
b) A típusjogosítás az adott üzembentartóra korlátozódik, amíg a felügyelet alatti repülés be nem fejez dik. 

 
2. ZFTT TÍPUSJOGOSÍTÓ TANFOLYAM JÓVÁHAGYÁSA 
a) A repülési szimulátort a JAR-STD alapján kell min síteni, és a felhasználónak rendelkeznie kell ZFTT 
légiközlekedési hatósági jóváhagyással. A jóváhagyás akkor adható ki, ha a repülési szimulátor az 
üzembentartó által repült repül gép tulajdonságainak megfelel. 
 

b) A ZFTT céljára jóváhagyott szimulátort az STD üzembentartó min ségbiztosítási rendszere szerint kell 
karbantartani. Amennyiben a szimulátor egyes elemei az oktatás során nem szükségesek, üzemen kívüli 
állapotban maradhatnak. Kivételt képeznek a mozgató és a vizuális rendszerek, amelyeknek mindig kell 
m ködniük. 
 

c) Eltér  rendelkezés hiányában, a típusjogosítás tanfolyam során legalább hat további fel- és leszállást kell 
végrehajtani, a repül gépek üzemben tartásáról szóló EK rendeletben meghatározottak szerint. 
 

d) Az els  ZFTT tanfolyam jóváhagyásához az üzembentartónak legalább egy éves, a repül gépek 
üzemben tartásáról szóló EK rendeletben meghatározott Légijárm  Üzembentartási Engedéllyel (AOC) kell 
rendelkeznie. A légiközlekedési hatóság engedélyével ez az id szak csökkenthet , amennyiben az 
üzembentartó és a TRTO gyakorlattal rendelkezik a típusjogosító képzésben.  
 

e) A ZFTT jóváhagyásához az üzembentartónak legalább 90 napos üzemeltetési tapasztalattal kell 
rendelkeznie az adott repül géptípuson. Amennyiben a ZFTT-t olyan képzési szervezet kívánja végrehajtani, 
amely a repül gépek üzemben tartásáról szóló EK rendeletben meghatározott üzembentartóval jóváhagyott 
megállapodással rendelkezik, a 90 napos üzemeltetési gyakorlati követelményt nem kell alkalmazni a TRI 
(A)-nak, ha a repül gépek üzemben tartásáról szóló EK rendeletben meghatározott követelményeknek 
megfelelt és a légiközlekedési hatóság által elfogadott gyakorlattal rendelkezik az adott repül gép típuson, 
beleértve a fel- és leszállások követelményeit is. 
 

f) A repül gépek üzemben tartásáról szóló EK rendeletben meghatározott ellen rzés összevonható a 
típusjogosító jártassági vizsgával. Amennyiben nem kerül összevonásra a tanfolyam, akkor kiegészít  
képzést és a repül gépek üzemben tartásáról szóló EK rendeletben meghatározotti ellen rzést kell 
végrehajtani, a meghatározott szimulátor képzés el tt. 
 
3. REPÜLÉSI TAPASZTALAT 
A ZFTT tanfolyamon résztvev  pilótának rendelkeznie kell, többpilótás sugárhajtóm ves szállító 
repül gépen, vagy, legalább 10 tonna MTOM tömeggel rendelkez , és/vagy legalább 19 utas befogadására 
alkalmas többpilótás turbólégcsavaros típuson: 
 

a) Minimum 1500 repült órával, vagy 250 útvonalszakasszal, ha a használt repülési szimulátor 
min sítése CG, vagy C szint , vagy a tanfolyam során ideiglenes C min sítés  szimulátort 
használnak. 
b) Minimum 500 repült órával, vagy 100 útvonalszakasszal, ha a használt repülési szimulátor 
min sítése DG, vagy D szint , vagy a tanfolyam során ideiglenes D min sítés  szimulátort 
használnak. 

 

Amennyiben a pilóta a turbólégcsavaros repül gépet felcseréli sugárhajtású repül gépre, vagy a 
sugárhajtásúról a turbólégcsavaros repül gépre, jóváhagyott kiegészít  szimulátor képzést ír el  a 
légiközlekedési hatóság. 
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21. függelék 

MCC tanfolyam (repül gép) 
(Lásd 1.261(d) pont, 47. 48. függelék) 
 
1. A tanfolyam célkit zése az MCC megfelel  szintre fejlesztése, a többpilótás, többhajtóm ves repül gép 
IFR alatti biztonságos üzemeltetése céljából, és meggy z dni arról, hogy: 
 
a) A parancsnokpilóta teljesíti feladatait és döntéshozói funkcióját függetlenül attól, hogy repülést végz  (PF) 

vagy repülést kiszolgáló pilóta (PM) szerepkörben van-e. 
b) A repülést végz  (PF) és a repülést kiszolgáló pilóta (PM) feladatait világosan meghatározták és 
elosztották, úgy, hogy a repülést végz  pilóta (PF) a teljes figyelmét a légijárm  vezetésére fordíthatja. 
c) A személyzet megfelel  módon együttm ködik normális, a normálistól eltér , vagy vészhelyzetekben. 
d) A keresztellen rzés, tájékoztatás és támogatás biztosítva legyen a repülés teljes id tartamában. 
 
OKTATÓK 
 
2. Az MCC képzés oktatói legyenek teljesen tisztában az emberi tényez kkel és a CRM-mel. Legyenek 
naprakész ismereteik az emberi tényez k tanításának legújabb módszereir l és CRM technikákról. 
 
ELMÉLETI ISMERETEK 
 
3. Az elméleti ismeretek tematikáját e melléklet 47. függeléke tartalmazza. A jóváhagyott MCC elméleti 
ismereti tanfolyamnak legalább 25 órából kell állnia. 
 
REPÜLÉSI KÉPZÉS 
 
4. A repülési képzés tematikáját e melléklet 47. függeléke tartalmazza. 
 
A TANFOLYAM TELJESÍTÉSÉT IGAZOLÓ BIZONYÍTVÁNY 
 
5. A tanfolyam sikeres befejezése után a kérelmez  számára bizonyítvány adható. (48. függelék) 
 
JÓVÁÍRÁS 
 
6. A helikopteres MCC tanfolyamot igazoló mentességet élvez e melléklet 47. függelékében kiadott elméleti 
ismeretek tanrendi követelményeinek teljesítése alól. 
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G FEJEZET – LÉGITÁRSASÁGI PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (Repül gép) – ATPL(A) 

1.265 Minimális életkor 
 

Az ATPL(A) kérelmez jének legalább 21 évesnek kell lennie. 
 

1.266 Iskolai végzettség 
 

Az ATPL(A) kérelmez nek legalább középfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie. 
 

1.275 El jogok és feltételek 
a) El jogok. 

1. Gyakorolhatja a PPL(A), a CPL(A) és az IR(A) engedélyes minden el jogát, és  
2. Légiszállításban résztvev  repül gépeken parancsnokpilótaként, vagy másodpilótaként 

tevékenykedhet. 
 

b) Feltételek. Annak az ATPL(A) kérelmez nek, aki megfelel e melléklet 1.265, 1.270 és 1.280 – 1.295 
pontjaiban meghatározott feltételeknek, teljesítenie kell az ATPL(A) kiadásának követelményeit, beleértve a 
jártassági vizsgán használt repül gép típusjogosítás kiadásához szükséges követelményeket is. 

 
Megjegyzés: Az ATPL(A) kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

1.280 Tapasztalat és jóváírás 
 

a) Az ATPL(A) kérelmez nek repül gépeken legalább 1500 óra repült id vel kell rendelkeznie, amelyb l 
legfeljebb 100 órát hajtott végre FFS-en vagy FNPT-n, de maximum 25 órát FNPT-n és amib l legalább:  

 

1. 500 órát repült többpilótás üzemeltetés során, olyan repül gépen, amely JAR/FAR 25 
szállítókategóriának, JAR/FAR 23 regionális kategóriának, vagy BCAR, vagy AIR 2051 kategóriának 
min sített; 
2. 250 órát repült parancsnokpilótaként, vagy teljesített legalább 100 órát parancsnokpilótaként és 150 
órát másodpilótaként, miközben parancsnokpilóta feladatokat látott el egy parancsnokpilóta felügyelete 
alatt, és a felügyelet módja légiközlekedési hatóság által elfogadott; 
3. 200 órát repült útvonalon, melyb l legalább 100 órát parancsnokpilótaként teljesített, vagy 
másodpilótaként parancsnokpilóta feladatokat látott el egy parancsnokpilóta felügyelete alatt, és a 
felügyelet módja a légiközlekedési hatóság által elfogadott; 
4. 75 óra m szeres id t teljesített, melyb l a m szeres földi id  nem lehet több 30 óránál; és 
5. 100 óra éjszakai repülést teljesített, melyet parancsnokpilótaként, vagy másodpilótaként hajtott 
végre. 

 

b) 1. Pilóta szakszolgálati engedély, vagy ezzel egyenérték  okmány - amely más légijárm  
kategóriára érvényes - engedélyese részére beszámítható e melléklet 1.155 pontjában foglalt légijárm  
kategóriákra érvényes repülési id , kivéve a helikopterrel végrehajtott repülés idejét, amelyb l legfeljebb 
50 százalék számítható be az (a) pont alatt szerepl  repült id  követelmények teljesítésekor. 
 2. Fedélzeti mérnök szakszolgálati engedély engedélyese részére a fedélzeti mérnökként repült id  
50 százaléka, de legfeljebb 250 óra beszámítható. Ez a 250 óra az (a) pontban szerepl  1500 óra 
követelménybe, illetve az (a)(1) alpont alatt lév  500 óra követelménybe beszámítható, feltéve, hogy az 
1.280 pont alapján megszerzett összes jóváírás nem haladja meg a 250 órát. 
 

c) A szükséges tapasztalatot e melléklet 1.295 pontjában leírt jártassági vizsga letétele el tt kell 
megszerezni. 

1.285 Elméleti ismeretek 
(Lásd 22. függelék) 

 

a) Tanfolyam. Az ATPL(A)-t kérelmez nek el kell végeznie valamely FTO jóváhagyott elméleti tanfolyamát. 
Annak a kérelmez nek, aki nem kapott elméleti képzést integrált tanfolyam oktatása keretében, e melléklet 
22. függelékében el írt tanfolyamot kell elvégeznie. 

 

b) Vizsga. Az ATPL(A) kérelmez nek bizonyítania kell, hogy az ATPL(A) engedélyes el jogainak megfelel  
tudással rendelkezik és e melléklet J fejezetében el írt követelményeknek megfelel. 
 

Megjegyzés: A 22. függelék a 2006. augusztus 1-én kiadott JAR-FCL 1 6. változatában lév  Appendix 1 to 
JAR-FCL 1.285 ponttal összeegyeztethet  szabályozást tartalmaz. 
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1.290 Repülési képzés 
(Lásd 21. 47. függelék) 

 
Az ATPL(A) kérelmez nek rendelkeznie kell CPL(A) szakszolgálati engedéllyel, többmotoros 

m szerjogosítással (A), valamint e melléklet 1.261(d) pontjában el írt MCC képzettséggel. 
 

Megjegyzés: A 21. függelék a 2006. augusztus 1-én kiadott JAR-FCL 1 6. változatában lév  Appendix 1 to 
JAR-FCL 1.261(d) ponttal összeegyeztethet  szabályozást tartalmaz. 

 

1.295  Jártasság 
 

a) Az ATPL(A) kérelmez nek bizonyítani kell parancsnokpilótaként alkalmasságát legalább kétpilótás 
típusalkalmassággal rendelkez  repül gépen IFR szerint, valamint e melléklet 14. 15. függelékében leírt 
eljárások és man verek végrehajtását olyan szinten, mely az ATPL(A) engedélyest l elvárható. 

 
b) Az ATPL(A) jártassági vizsga egyidej leg a szakszolgálati engedély kiadásához szükséges jártassági 
vizsgaként is szolgálhat, és a vizsgán használt repül gép típusjogosításának meghosszabbításához 
szükséges készség ellen rzésnek is elfogadható. A jártassági vizsga összevonható a többpilótás 
típusjogosítás kiadásához szükséges jártassági vizsgával. 
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22. függelék 

ATPL(A) – Modulrendszer  elméleti tanfolyam 
(Lásd 1.285 pont, 32. függelék, 15. melléklet 3. függelék) 
 
1. A tanfolyam célja, az ATPL(A)-hoz szükséges elméleti tudásszint megszerzése azoknak a pilótáknak, akik 
nem részesültek integrált tanfolyamon elméleti képzésben. 
2. A kérelmez nek, aki ATPL(A) modulrendszer  elméleti képzésen kíván részt venni, egy FTO HT-jének 
felügyelete mellett el kell végeznie egy 650 órás (1 óra=60 perc) ATPL elméleti képzést 18 hónap id tartam 
alatt. A kérelmez nek a Chicagói Egyezmény Szerz d  Állam légiközlekedési hatósága által kibocsátott 
PPL(A) engedéllyel kell rendelkeznie. 
 
2.1. A CPL(A)/IR-rel rendelkez k elméleti képzése 350 órával csökkenthet . 
 
2.2. A CPL(A)-val vagy az IR(A)-val rendelkez k elméleti képzése 200 órával csökkenthet . 
 
3. Az FTO-nak a tanfolyam megkezdése el tt meg kell gy z dnie arról, hogy a kérelmez  megfelel  
matematikai és fizikai elméleti tudással rendelkezik, ami biztosítja a tanfolyam tartalmának megértését. 
 
4. A képzésnek magában kell foglalnia az összes elemet, amelyet e melléklet 32. függeléke szerinti tanterv 
tartalmaz. A jóváhagyott tanfolyamnak tartalmaznia kell szabályos tantermi foglalkozást, valamint 
tartalmazhat a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott interaktív videó, audió, dia el adás, tanulószoba, 
számítógépes alapképzés (CBT) és egyéb média eszközök alkalmazását. A tanfolyam egyes részei 
jóváhagyott távoktatási (levelez ) tanfolyam keretében is megtarthatóak a Képzési Kézikönyvben 
meghatározottak alapján. 
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H FEJEZET – OKTATÓI JOGOSÍTÁSOK (Repül gép) 

1.300 Oktatás - Általános követelmények 
 
a) Pilóta szakszolgálati engedély vagy egyéb jogosítás megszerzésére irányuló oktatói tevékenységet az a 
személy végezhet, aki rendelkezik: 
 

1. pilóta szakszolgálati engedéllyel, oktatói jogosítással; vagy 
2. az alábbi esetekben a légiközlekedési hatóság által kiadott, egyedi felhatalmazással:  

 
(i) új repül gép bevezetése; vagy 
(ii) olyan régi repül gép, vagy speciális gyártású repül gép lajstromozása, amelyekre 
senkinek sincs oktatói jogosítása; vagy 
(iii)ha a képzést nem JAA tagállamban hajtják végre, és az oktató nem rendelkezik JAR – 
FCL engedéllyel (lásd e melléklet 23. függelék).  

 
b) Repülésgyakorló berendezésen oktatást az végezhet, aki rendelkezik FI(A), TRI(A), IRI(A), CRI(A), 
jogosítással, vagy MCCI(A), SFI(A), STI(A) felhatalmazással.  
Az (a)(2) pontban foglaltak érvényesek a repülésgyakorló berendezésen végzett oktatásra is. 

1.301 Iskolai végzettség 
Az oktatói jogositást kérelmez nek legalább középfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie 

1.305 Oktatói jogosítások és felhatalmazások – Rendeltetések 
 
Oktatói kategóriák: 
 

a) Repülés-oktatói jogosítás – repül gép (FI(A)); 
b) Típusjogosítás oktató jogosítás – repül gép (TRI(A)); 
c) Osztályjogosítás oktató jogosítás– repül gép (CRI(A)); 
d) M szerjogosítás oktató jogosítás – repül gép (IRI(A)); 
e) Földi repülés-gyakorló berendezésen repülés-oktatói felhatalmazás – repül gép (SFI(A)); 
f) Repül  személyzeti együttm ködés oktatói felhatalmazás– repül gép (MCCI(A)); 
g) Földi repülés-gyakorló berendezésen kiképz -oktatói felhatalmazás - repül gép (STI(A)); 

 

1.310 Oktatói jogosítás – Általános követelmények 
 

a) Alapvet  követelmények: az oktatónak rendelkeznie kell:  
(i) legalább az adott oktatási feladatnak megfelel  engedéllyel, képesítéssel, jogosítással, valamint  
(ii) pilótaként legalább 15 óra gyakorlattal, azon a repül gép típuson, vagy osztályon, amelyen az 
oktatás folyik  
(iii) az oktatás ideje alatt rendelkeznie kell az adott repül gép típusra, vagy osztályra vonatkozó 
parancsnoki jogosítással. 

b) Többszörös jogosítások. Az e fejezetben megadott képzettségi és tapasztalati követelményeknek 
megfelel  oktatónak az alábbiak közül több jogosítása is lehet: FI(A), TRI(A), CRI(A), vagy IRI(A). 
c) Jóváírás a további jogosításokhoz, felhatalmazásokhoz. A kérelmez  további oktatói jogosításainak, 
vagy felhatalmazásainak megszerzésekor jóváírhatóak azok az oktatói tapasztalatok, melyeket a már 
megszerzett oktatói jogosítása vagy felhatalmazása tanúsít. 
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1.315 Oktatói jogosítás és felhatalmazások – Az érvényesség id tartama 
 
a) Minden oktatói jogosítás és felhatalmazás 3 évig érvényes. 
b) Egyedi felhatalmazás érvényességi id tartama legfeljebb 3 év lehet. 
c) Az az oktató, aki a készség ellen rzés bármelyik szakaszát nem tudja teljesíteni a jogosítás lejárta el tt, 
mindaddig nem gyakorolhatja el jogait, amíg az adott jogosítás készség ellen rzését sikeresen nem teljesíti.  

1.320 Repülés-oktatói jogosítás (repül gép) (FI(A)) – Minimális életkor 
 
A repülés oktatói jogosítás megszerzéséhez szükséges minimális életkor 18 év. 
 

1.325 FI(A) – Korlátozott el jogok 
 

a) Korlátozott id szak. Amíg egy repülés-oktatói jogosítás (FI(A)) engedélyese nem teljesít legalább 100 óra 
repülés-oktatási id t, továbbá nem felügyeli legalább 25 növendék egyedül repülését, jogosítása 
korlátozottnak min sül.  
A korlátozást el kell törölni, ha az oktató a fent említett követelményeknek megfelel és az t felügyel  
repülés-oktató azt javasolja. 
b) Korlátozások. A korlátozás alatt álló repülés-oktató az alábbi el jogait csak kijelölt felügyel  repülés-
oktató ellen rzése alatt gyakorolhatja: 

1. PPL(A) szakszolgálati engedélyt megszerz  repül  oktatási tevékenység – vagy az integrált 
tanfolyam PPL(A) részének oktatása – és típus/osztályjogosítás megszerz  oktatás egymotoros 
repül gépekre. A korlátozás alatt álló oktató az els  nappali vagy éjszakai egyedül repülésre 
bocsátás, és az els  nappali vagy éjszakai útvonal-repülésre bocsátás jogát felügyelet alatt sem 
gyakorolhatja, és 

 
2. éjszakai jogosítást megszerz  oktatási tevékenység, ha az oktatónak van éjszakai jogosítása, és 
bizonyította az éjszakai repülés oktatásában való jártasságát -valamely elfogadott FI(A) képzésre- e 
melléklet 1.330(f) pontja szerint felhatalmazott FI(A) oktató el tt, és az éjszakai jogosítás 
érvényessége e melléklet 1.026 pontja szerint megfelel .  

1.330 FI(A) – El jogok és követelmények 
(Lásd 1.325 pont, 24. 30. 55. függelék) 

Az FI(A) jogosítás engedélyesének joga van oktatási tevékenységet folytatni a következ  esetekben (a 
korlátozásokat lásd e melléklet 1.325 pontja alatt): 

a) PPL(A) szakszolgálati engedély, osztály- és típusjogosítás megszerzéséhez egymotoros repül gépekre 
b) CPL(A) szakszolgálati engedély megszerzéséhez, ha legalább 500 óra repült id vel rendelkezik pilótaként 
repül gépeken, amib l legalább 200 óra oktatással eltöltött repülési id ; 
c) Éjszakai jogosítást megszerz  oktatás, ha van éjszakai jogosítása, és bizonyította az éjszakai repülés 
oktatásában való jártasságát valamely FI(A) képzésre e melléklet 1.330(f) pontja szerint felhatalmazott FI(A) 
oktató el tt és az éjszakai jogosítása e melléklet 1.026 pontja szerint érvényes; 
d) 1. IR(A) megszerzéséhez feltéve, hogy az oktató rendelkezik: 

(i) Legalább 200 óra m szerrepülésben eltöltött repült id vel (IFR szabályok szerint), amelyb l 
maximum 50 óra lehet m szeres földi id  repül  szimulátoron (FFS), vagy FNPT II-n; és 
(ii) mint hallgató részt vett valamely jóváhagyott képzésen, amely legalább 5 óra repült id t 
tartalmaz repül gépen történ  oktatásban, repül  szimulátoron (FFS) vagy FNPT II-n (lásd e 
melléklet 30. függelékét és 55. függelékét) és sikeresen átment a megfelel  jártassági vizsgán e 
melléklet 24. függeléke szerint. 

2. Továbbá IR(A) többmotoros repül gépekre szóló m szerrepül  jogosítás megszerzéséhez az 
oktatónak meg kell felelnie e melléklet 1.380(a) követelményeinek;  
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e) Az egypilótás többmotoros repül gépre vonatkozó típus/osztályjogosítás megszerzéséhez, feltéve hogy 
az oktató megfelel e melléklet 1.380(a) pontjában leírt követelményeknek; 

f) FI(A) jogosítás megszerzéséhez, amennyiben az oktató:  
1. rendelkezik legalább 500 óra oktatással eltöltött repült id vel repül gépeken; és 
2. e melléklet 24. függeléke szerint lefolytatott jártassági vizsgán FI(A) vizsgáztató el tt bizonyította 
oktatási képességeit, és 
3. a légiközlekedési hatóság felhatalmazta erre a tevékenységre. 

 

Megjegyzés: A 24. függelék a 2006. augusztus 1-én kiadott JAR-FCL 1 6. változatában lév  Appendix 1 to 
JAR-FCL 1.330 & 1.345 ponttal, a 30. függelék az Appendix 1 to JAR-FCL 1.395 ponttal, az 55. függelék az 
AMC FCL 1.395 ponttal  összeegyeztethet  szabályozást tartalmaz. 

1.335 FI(A) – El zetes feltételek 
(Lásd 16. 32. függelék) 

A FI(A) képzés megkezdéséhez a kérelmez nek:  

a) rendelkeznie kell legalább CPL(A)-val, vagy ha PPL(A)-val rendelkezik, akkor rendelkeznie kell legalább 
200 óra repült id vel, amelyb l 150 óra parancsnokpilótaként repült id ; 
b) meg kell felelnie e melléklet 32. függelékében a CPL(A)-hoz el írt követelményeknek; 
c) rendelkeznie kell legalább 30 óra repült id vel dugattyús motorral felszerelt egymotoros repül gépen, 
melyb l legalább 5 órát teljesítsen az (f) pontban részletezett vizsgát megel z  hat hónapban. 
d) rendelkezzen legalább 10 óra m szerrepül  gyakorlattal, melyb l legfeljebb 5 óra lehet FNPT-n vagy 
repül  szimulátoron (FFS) eltöltött id ; 
e) teljesítsen legalább 20 óra útvonalrepülést parancsnok-pilótaként (PIC), melynek tartalmaznia kell egy 
legalább 540 km (300 nm) hosszúságú útvonalat, két teljes megállásos leszállással két különböz  
repül téren; és 
f) tegyen sikeres speciális el vizsgát e melléklet 1.330 pontjában foglaltak szerint e melléklet 1.330 (f) pontja 
szerint min sített oktató el tt. Az el vizsga e melléklet 16. függelékben leírt készség ellen rzés szerint 
történik, a tanfolyam megkezdését megel z  6 hónapon belül. A repülési vizsga célja, hogy felmérje, a 
kérelmez  képes-e arra, hogy a tanfolyamot elvégezze.  
 

Megjegyzés: A 16. függelék a 2006. augusztus 1-én kiadott JAR-FCL 1 6. változatában lév  Appendix 3 to 
JAR-FCL 1.240 ponttal, a 32. függelék az Appendix 1 to JAR-FCL 1.470 ponttal összeegyeztethet  
szabályozást tartalmaz. 
 

1.340 FI(A) – Tanfolyam 
(Lásd 26. 50. függelék) 

a) Az FI(A) jogosítás kérelmez jének, egy FTO-nál, engedélyezett tanfolyamot kell elvégeznie az oktatás 
elméleti ismereteib l, valamint gyakorlati repül  képzésen köteles részt venni. (lásd e melléklet 26. és 50. 
függelékét) 
b) A tanfolyam célja, hogy a kérelmez  képes legyen egymotoros repül gépen a PPL(A) szintig történ  
oktatásra. A képzésnek tartalmaznia kell legalább 30 óra repülést, melyb l 25 órának kétkormányos 
képzésnek kell lennie. A maradék öt óra lehet közös repülés. (Közös repülés: két FI(A) kérelmez  repül 
együtt, azért, hogy gyakorolják a repülés bemutatását a növendéknek.) A 25 órából 5 óra végrehajtható 
repül  szimulátoron (FFS-en), vagy a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott FNPT-n. A jártassági vizsga 
ideje a tanfolyam képzési idejébe nem számítható be.  
 

Megjegyzés: A 26. függelék a 2006. augusztus 1-én kiadott JAR-FCL 1 6. változatában lév  Appendix 1 to 
JAR-FCL 1.340 ponttal, az 50. függelék az AMC FCL 1.340 ponttal összeegyeztethet  szabályozást 
tartalmaz. 
 

1.345 FI(A) – Jártasság 
(Lásd 24. 25. függelék) 

Az FI(A) jogosítás kérelmez jének a légiközlekedési hatóság által kijelölt vizsgáztató el tt bizonyítania kell, 
hogy képes növendéket oktatni PPL(A) szintig, beleértve a repülés el tti és utáni tevékenységet, valamint az 
elméleti ismeretek oktatását e melléklet 24. 25. függelékében foglalt követelmények szerint. 

Megjegyzés: A 24. függelék a 2006. augusztus 1-én kiadott JAR-FCL 1 6. változatában lév  Appendix 1 to 
JAR-FCL 1.330 & 1.345 ponttal, a 25. függelék az Appendix 2 to JAR-FCL 1.330 & 1.345 ponttal 
összeegyeztethet  szabályozást tartalmaz. 
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1.350 FI(A) – A jogosítás kiadása 
 

Az a kérelmez :  

a) aki e melléklet 1.310, 1.315 és 1.335-1.345 pontjaiban foglalt feltételeknek megfelel, vagy 
b) aki e melléklet 23. függeléke szerint kiadott speciális felhatalmazással rendelkezik és megfelel e melléklet 
1.355 pontja szerinti követelményeknek, valamint e melléklet szerint kiadott szakszolgálati engedéllyel 
rendelkezik,  
 
annak kiadható az FI(A) jogosítás e melléklet 1.325 pontjában rögzített kezdeti korlátozással.  

1.355 FI(A) - Meghosszabbítás és megújítás 
(Lásd 24. 25. 51. 52. függelék) 

a) A FI(A) jogosítás meghosszabbításához az engedélyesnekaz alábbi három követelményb l kett t kell 
teljesítenie:  

1. A jogosítás érvényességi ideje alatt legalább 100 óra repülésoktatást kell teljesítenie 
repül gépeken FI-ként, CRI-ként, IRI-ként, vagy vizsgáztatóként, amelyb l 30 óra repülésoktatást 
kell teljesíteni az FI(A) jogosítás lejáratát megel z  12 hónapon belül. Amennyiben m szerrepülés 
oktatói jogosítását (IRI(A)) meghosszabbította már a kérelmez , akkor 30 órából 10 órának 
m szeroktatásnak kell lennie. 
2. E melléklet 51. függeléke szerinti, a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott felfrissít  tanfolyam 
elvégzése, a repülésoktatói jogosítás érvényességének lejárta el tt; 
3. A készség ellen rzésére e melléklet 24. 25. függeléke szerinti jártassági vizsga letétele az FI(A) 
jogosítás lejárta el tti 12 hónapban.  

b) A fent említett kett  követelmény közül az egyiknek mindeféleképpen a készség ellen rzésének kell 
lennie e melléklet 24. 25. függeléke szerint, ahhoz, hogy a kérelmez  maradéktalanul teljesítse az 1.355(a) 
követelményeit. 
c) A jogosítás lejárta esetén a kérelmez nek meg kell felelni a fent leírt (a)(2) és (a)(3) pontok 
követelményeinek a megújítást megel z  12 hónapon belül.  
 
1.360 Típusjogosítás-oktató jogosítás (Többpilótás repül gépre) TRI(MPA) - El jogok 
(Lásd 1.261(d) pont, 21. 47. 53. függelék) 

a) A TRI(MPA) jogosítás engedélyese jogosult többpilótás repül gép (MPA) típusjogosításának, valamint 
személyzeti együttm ködés (MCC) oktatására. (lásd e melléklet 1.261(d) pont, 21. és 47. függelékét).  
b) Amennyiben a TRI(A) képzést kizárólag repülési szimulátoron (FFS-en) végezték el, a TRI(A) jogosítást 
korlátozni kell arra, hogy a jogosult ne végezze a vész- és különleges helyzetek oktatását repül gépen. A 
korlátozás eltörléséhez a TRI(A) szakszolgálati engedély engedélyesének e melléklet 53. függelékének 2. 
Rész 8-as pontja szerinti tanfolyamot kell elvégeznie. 
 
Megjegyzés: A 21. függelék a 2006. augusztus 1-én kiadott JAR-FCL 1 6. változatában lév  Appendix 1 to 
JAR-FCL 1.261(d) ponttal, a 47. függelék az AMC FCL 1.261(d) ponttal, az 53. függelék az AMC FCL 1.365 
ponttal összeegyeztethet  szabályozást tartalmaz. 

1.365 TRI(MPA) – Követelmények 
(Lásd 27. 53. függelék) 
 

a) A TRI(MPA) kérelmez nek a jogosítás megszerzéséhez rendelkeznie kell:  

1. FTO vagy TRTO által szervezett TRI tanfolyammal (lásd 27. és 53.függelék);  

2. legalább 1500 repült órával többpilótás repül gépeken; 

3. a kérelem benyújtását megel z  12 hónapban legalább 30 útvonalszakasz teljesítésével, amely 
felszállásokat és leszállásokat is magában foglal parancsnok-pilótaként, vagy másodpilótaként, a 
TRI(A) jogosításra kért típuson, vagy a légiközlekedési hatóság jóváhagyása esetén, hasonló 
típuson. Az útvonal szakaszok közül legfeljebb 15 szakasz teljesíthet  repülési szimulátoron (FFS); 
és 
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4. teljes típusjogosítás tanfolyamon teljesített 3 óra gyakorló oktatási id vel, mint TRI(A), repül gépen 
és/vagy repülési szimulátoron (FFS), a légiközlekedési hatóság által kijelölt TRI(A) felügyelete 
mellett.  

 

A fenti követelmények teljesítettnek tekintend k, amennyiben a kérelmez  e melléklet szerint kiadott 
szakszolgálati engedéllyel és e melléklet 23. függeléke szerinti egyedi felhatalmazással rendelkezik, továbbá 
teljesíti e melléklet 1.370 pontjának feltételeit. 

b) Az el jogok további MPA típusra történ  kiterjesztése el tt a szakszolgálati engedély engedélyesének 
rendelkeznie kell:  

1. a kérelem benyújtását megel z  12 hónapban legalább 15 útvonalszakasz teljesítésével, amely 
felszállásokat és leszállásokat is magában foglal parancsnok-pilótaként, vagy másodpilótaként, a 
TRI(A) jogosításra kért típuson, vagy a légiközlekedési hatóság jóváhagyása esetén, hasonló 
típuson. Az útvonal szakaszok közül legfeljebb 7 szakasz teljesíthet  repülési szimulátoron (FFS); és 

2. valamely FTO-nál vagy TRTO-nál a TRI tanfolyam m szaki részének teljesítésével. (Lásd 53. 
függelék) és; 

3. teljes típusjogosítás tanfolyamon teljesített 3 óra gyakorló oktatási id vel, mint TRI(A), repül gépen 
és/vagy repülési szimulátoron (FFS), a légiközlekedési hatóság által kijelölt TRI(A) felügyelete 
mellett. 

 

Megjegyzés: A 27. függelék a 2006. augusztus 1-én kiadott JAR-FCL 1 6. változatában lév  Appendix 1 to 
JAR-FCL 1.365 ponttal összeegyeztethet  szabályozást tartalmaz. 
 

1.370 TRI(MPA) - Meghosszabbítás és megújítás 
(Lásd 27. 53. függelék) 

a) A TRI(MPA) jogosítás meghosszabbításához a kérelmez nek a jogosítás lejártát megel z  12 hónapban:  
1. a teljes típusjogosítás- /ismeretfelújító-/ id szakos-tanfolyam alábbi elemei közül egyet kell 
teljesítenie:  

i. egy legalább 3 órás gyakorló oktatást repülési szimulátoron (FFS); vagy 
ii. legalább 1 órás repülési gyakorlatot, mely magában foglal 2 fel- és leszállást; 

2. vagy részt kell vennie egy, a légiközlekedési hatóság által elfogadott TRI(A) ismeretfelújító 
tanfolyamon. 

 

b) Ha a jogosítása lejárt, a kérelmez nek rendelkeznie kell:  
1. a kérelem benyújtását megel z  12 hónapban legalább 30 útvonalszakasz teljesítésével, amely 
felszállásokat és leszállásokat is magában foglal parancsnok-pilótaként, vagy másodpilótaként, a TRI(A) 
jogosításra kért típuson, vagy a légiközlekedési hatóság jóváhagyása esetén, hasonló típuson. Az 
útvonal szakaszok közül legfeljebb 15 szakasz teljesíthet  repülési szimulátoron (FFS); 
2. a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott TRI(MPA) tanfolyam vonatkozó részének sikeres 
teljesítésével, (lásd e melléklet 27. 53. függeléke), figyelembe véve a kérelmez  gyakorlatát; és 
3. teljes típusjogosítás tanfolyamon teljesített 3 óra gyakorló oktatási id vel, mint TRI(A), repül gépen 
és/vagy repülési szimulátoron (FFS), a légiközlekedési hatóság által kijelölt TRI(A) felügyelete mellett. 

 
1.375 Osztályjogosítás-oktatói jogosítás egypilótás repül gépre (CRI(SPA)) – El jogok 
(Lásd 1.310(a) pont) 

A CRI(SPA) jogosítás engedélyese jogosult osztály- vagy típusjogosítás oktatására egypilótás 
repül gépeken. Az engedély engedélyese oktathat mind egymotoros, mind többmotoros repül gépeken, ha 
teljesíti a megfelel  követelményeket. (lásd e melléklet 1.310(a) pontja).  

1.380 CRI(SPA) – Követelmények  
(Lásd 24. 25. 28. 29. 54. függelék) 

a) Többmotoros repül gépek esetén. A többmotoros repül gépekre vonatkozó CRI(SPA) jogosítás 
kiadásához a kérelmez nek rendelkeznie kell:  

1. legalább 500 repült órával, repül gép-vezet ként; 
2. legalább 30 repült órával PIC-ként a jogosítás megszerzéséhez szükséges típusú/osztályú 
repül gépen a tanfolyam megkezdése el tt; 
3. valamely FTO vagy TRTO által szervezett tanfolyam elvégzésével, amelynek tartalmaznia kell 
legalább öt óra repülésoktatást repül gépen vagy repülési szimulátoron (FFS), amelyet egy erre a célra 
felhatalmazott oktató tart (lásd e melléklet 28. 54. függelék); és 
4. e melléklet 24. függelékének 1, 2, 3, 5. része szerint és e melléklet 25. függelékének 7. része szerint 
teljesített jártassági vizsgával. 
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b) Egymotoros repül gépek esetén. Az egymotoros repül gépekre vonatkozó CRI(SPA) jogosítás 
kiadásához a kérelmez nek rendelkeznie kell; 

1. legalább 300 repült órával, repül gép-vezet ként; 
2. legalább 30 repült órával PIC-ként a jogosítás megszerzéséhez szükséges típusú/osztályú 
repül gépena tanfolyam megkezdése el tt; 
3. valamely FTO vagy TRTO által szervezett tanfolyam elvégzésével, amelynek tartalmaznia kell 
legalább öt óra repülésoktatást repül gépen vagy repülési szimulátoron (FFS), amelyet egy erre a célra 
felhatalmazott oktató tart (lásd e melléklet 29. függelék) és; 
4. e melléklet 24. függelékének 1, 2, 3, 4. része szerint és e melléklet 25. függelékének 7. része szerint 
teljesített jártassági vizsgával. 

c) A jogosítás más repül gép típusra vagy osztályra való kiterjesztéséhez az engedély engedélyesének 
rendelkeznie kell a kérelem benyújtását megel z  12 hónapon belül legalább 10 óra repült id vel a feladat 
ellátására alkalmas repül gép típuson vagy a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott hasonló típuson.  

A CRI(A) engedély egymotoros repül gépr l (SE) többmotoros repül gépre (ME) való kiterjesztéséhez meg 
kell felelni az (a) pont követelményeinek.  

Megjegyzés: A 28. függelék a 2006. augusztus 1-én kiadott JAR-FCL 1 6. változatában lév  Appendix 1 to 
JAR-FCL 1.380 ponttal, a 29. függelék az Appendix 2 to JAR-FCL 1.380 ponttal, az 54. függelék az AMC 
FCL 1.380 ponttal összeegyeztethet  szabályozást tartalmaz. 

1.385 CRI(SPA) Meghosszabbítás és megújítás 
(Lásd 24. függelék) 
 

a) A CRI(SPA) jogosítás meghosszabbításához a kérelmez  a jogosítás érvényességének lejártát megel z  
12 hónap során:  

1. (i) rendelkezzen legalább 10 óra oktatással eltöltött repülési id vel CRI(SPA)-ként; és 
 (ii) rendelkezzen az (i) pontban meghatározott 10 órából 5 óra repüléssel SE, és 5 óra 
repüléssel ME repül gépen végrehajtott id vel, amennyiben a kérelmez  SE és ME CRI(SPA) 
jogosítással rendelkezik, vagy  

2. vezessen le a légiközlekedési hatóság számára elfogadható módon egy ismeretfelújító 
tanfolyamot; vagy 
3. vegyen részt CRI(A) ismeretfelújító tanfolyamon.  

 
b) Amennyiben a jogosítás lejárt, a kérelmez  a kérelem benyújtását megel z  12 hónapban:  

1. végezzen el a légiközlekedési hatóság által elfogadott CRI(A) ismeretfelújító tanfolyamot, és 
2. feleljen meg e melléklet 24. 25. függelékében meghatározott készség ellen rzés vonatkozó 

részeib l (ME vagy SE) összeállított jártassági vizsgán.  

1.390 M szerjogosítás-oktató jogosítás IRI(A) – El jogok 
Az IRI(A) jogosítás engedélyesének repülés oktatói jogosítása a következ  oktatásokra korlátozódik:  

a) IR(A) kiadására egymotoros repül gépekre,  
b) IR(A) kiadására többmotoros repül gépekre, amennyiben az oktató megfelel e melléklet 1.380(a) 
pontjában foglalt követelményeknek.  

1.395 IRI(A) - Követelmények 
(Lásd 24. 25. 30. 55. függelék) 

Az IRI(A) jogosítást kérelmez nek rendelkeznie kell:  

a) legalább 800 óra repült id vel IFR körülmények közt, melyb l legalább 400 órát repül gépen kell 
teljesíteni; 
b) sikeresen el kell végeznie egy FTO által szervezett tanfolyamot (lásd e melléklet 30. és 55. függeléke), 
mely elméleti ismereteket és legalább 10 óra gyakorlati repülésoktatást tartalmaz repül gépen, repülési 
szimulátoron (FFS), vagy FNPT II-n; és 
c) jártassági vizsgával e melléklet 24. 25. függeléke alapján. 
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Megjegyzés: A 30. függelék a 2006. augusztus 1-én kiadott JAR-FCL 1 6. változatában lév  Appendix 1 to 
JAR-FCL 1.395 ponttal, az 55. függelék az AMC FCL 1.395 ponttal összeegyeztethet  szabályozást 
tartalmaz. 

1.400 IRI(A) - Meghosszabbítás és megújítás 
a) Az IRI(A) jogosítás meghosszabbításához az engedélyesnekmeg kell felelnie e melléklet 1.355(a) 
pontjában leírt követelményeknek.  
b) Ha a jogosítás lejárt, az engedélyesnek meg kell felelnie e melléklet 1.355(c) pontjában leírt 
követelményeknek. 

1.405 Földi repülés-gyakorló berendezésen repülés-oktatói felhatalmazás SFI(A) – El jogok 
(Lásd 1.261(d) pont) 

Az SFI(A)-val földi repülés gyakorló berendezésen típusjogosítás és MCC oktatható. (lásd 1.261(d)).  

1.410 SFI(A) – Követelmények 
(Lásd 14. 15. 23. 27. 53. függelék) 

a) Az SFI(A) kérelmez nek a következ knek kell megfelelnie:  
1. rendelkezik, vagy rendelkezett egy JAA tagállamban kiadott, vagy a légiközlekedési hatóság 
által elfogadott nem JAR – FCL hivatásos szakszolgálati engedéllyel; 
2. végrehajtja az FTO vagy TRTO típusjogosítás tanfolyamának szimulátor feladatait; 
3. legalább 1500 órás repült id vel rendelkezik, mint pilóta többpilótás repül gépeken; 
4. TRI(A) tanfolyam elvégzése (lásd e melléklet 27. és 53. függeléke); 
5. rendelkeznie kell teljes típusjogosítás tanfolyamon teljesített 3 óra gyakorló oktatási id vel, mint 
TRI(A), repül gépen és/vagy repülési szimulátoron (FFS), a légiközlekedési hatóság által kijelölt 
TRI(A) felügyelete mellett. 
6. a kérelem benyújtását megel z  12 hónapban e melléklet 14. 15. függeléke szerint teljesített 
jártassági vizsgával kell rendelkeznie, a vonatkozó repül gép típus repülési szimulátorán (FFS); és 
7. (i) a kérelem benyújtását megel z  12 hónapban legalább három útvonal szakaszt teljesít, 
mint fedélzeti megfigyel  a vonatkozó típuson, vagy a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott 
hasonló típuson, vagy 

(ii) a kérelem benyújtását megel z  12 hónapban megfigyel ként részt vett min sített 
személyzet által végrehajtott legalább 2, útvonal-orientált repül  képzésen (LOFT) alapuló 
szimulátor gyakorlaton, a vonatkozó típuson vagy a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott 
hasonló típuson. E szimulátor gyakorlatoknak tartalmazniuk kell: 

(A) 2 eltér  repül tér közötti repülést, legalább 2 óra id tartamban, és 
(B) a kapcsolódó repülés el tti és utáni m veletek végrehajtását. 

 

A fenti követelmények teljesítettnek tekintend ek, amennyiben e melléklet 23. függeléke szerinti egyedi 
felhatalmazással rendelkezik a kérelmez  és megfelel e melléklet 1.415 pontjában rögzített 
követelményeknek. 

b) Ha az el jogokat ki akarják terjeszteni többpilótás repül gép további típusokra, az engedélyesnek:  
1. teljesítenie kell a vonatkozó típusjogosítás tanfolyam szimulátor részét; és 
2. rendelkeznie kell teljes típusjogosítás tanfolyamon teljesített 3 óra gyakorló oktatási id vel, 
mint TRI(A), repül gépen és/vagy repülési szimulátoron (FFS), a légiközlekedési hatóság által 
kijelölt TRI(A) felügyelete mellett. 

 

1.415 SFI(A) – Meghosszabbítás és megújítás 
(Lásd 14. 15. 27. 53. függelék) 

a) Az SFI(A) felhatalmazás meghosszabbításához a felhatalmazás lejártát megel z  12 hónapban a 
kérelmez nek:  

1. le kell vezetnie a teljes típusjogosítás /ismeretfelújító/ id szakos gyakorlatból legalább 3 órás 
szimulátor szakaszt; 

2. e melléklet 14. 15. függeléke szerinti készség ellen rzést kell tennie a megfelel  típusjogosítású 
szimulátoron.  



23116 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám

b) Amennyiben a felhatalmazás lejárt, a kérelmez nek:  
1. el kell végeznie a megfelel  típusjogosítás tanfolyam szimlátor gyakorlatot tartalmazó részét; 
2. teljesítenie kell egy a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott TRI(A) tanfolyamot (lásd e 
melléklet 27. függeléke és AMC 1.365) 
3. TRI(A)-ként le kell vezetnie legalább 3 óra repülésoktatást a megfelel  repül gép típuson, a 
légiközlekedési hatóság által kijelölt TRI(A) felügyelete mellett; 
4. teljesíteni kell e melléklet 14. függeléke szerinti készség ellen rzést a megfelel  típusú repülési 
szimulátoron (FFS).  

1.416 Repül  személyzeti együttm ködés oktató felhatalmazás MCCI(A) – El jogok 
 Az MCCI(A) felhatalmazással MCC tanfolyamokon gyakorlati oktatás végezhet , abban az esetben, 
ha a tanfolyam nincs típusjogosítás oktatással egybekötve.  

1.417 MCCI(A) – Követelmények 
(Lásd 56. függelék) 

a) Az MCCI(A) felhatalmazás kérelmez jének a következ ket kell teljesítenie:  

1. rendelkezik vagy rendelkezett egy JAA tagállam által kiadott, vagy a légiközlekedési hatóság által 
elfogadható nem JAR-FCL szerinti hivatásos szakszolgálati engedéllyel. 
2. rendelkezik legalább 1500 óra repült id vel pilótaként többpilótás repül gépeken.  
3. elvégzett egy jóváhagyott MCCI tanfolyamot repül  szimulátoron (FFS), vagy FNPT II-n (lásd e 
melléklet 56. függelékét).  
4. a légiközlekedési hatóság által kijelölt TRI(A), SFI(A) vagy MCCI(A) felügyelete alatt levezetett 
egy teljes MCC tanfolyamon, legalább 3 óra MCC oktatást a megfelel  FNPT II-n vagy repülési 
szimulátoron. 

b) Amennyiben a jogokat az FNPT II vagy a repülési szimulátor (FFS)más típusára kívánják kiterjeszteni, 
az engedélyesnek teljesíteni kell a fenti (a)(4) pontban leírt követelményeket az adott típusra FNPT II-n vagy 
repülési szimulátoron (FFS).  

1.418 MCCI(A) – Meghosszabbítás és megújítás 
a) Az MCCI(A) felhatalmazás meghosszabbításához a kérelmez nek teljesítenie kell felhatalmazás 
érvényességi idejének lejárta el tti 12 hónapban e melléklet 1.417(a)(4) pontjának követelményeit.  
b) Amennyiben a felhatalmazás lejárt, a kérelmez nek:  

1. teljesítenie kell a légiközlekedési hatóság által meghatározott képzési követelményeit, és  
2. teljesítenie kell e melléklet 1.417(a)(4) pontjának követelményeit.  

1.419 Földi repülés-gyakorló berendezésen kiképz -oktatói felhatalmazás STI(A) – El jogok, 
követelmények, meghosszabbítás és megújítás 

a) El jogok: Az STI(A)-val rendelkez  jogosult oktatni, egypilótás repül gépek szakszolgálati 
engedélyéhez, IR-hez és osztály/típus jogosítás kiadásához földi repülés-gyakorló berendezésen. 

 

b) Követelmények:. STI(A) kérelmezéséhez a kérelmez nek:  
 

1. Rendelkeznie kell vagy a kérelem benyújtását megel z  3 évben rendelkeznie kellett olyan 
oktatói jogosítással kiterjesztett szakszolgálati engedéllyel, amely tanfolyamot oktatni kíván. 

2. (i) rendelkeznie kell legalább 3 óra oktatási gyakorlattal repülési szimulátoron vagy FNPT II-
n, STI(A) feladata szerint, a légiközlekedési hatóság által kijelölt FIE(A) felügyelete mellett; vagy 
 (ii) amennyiben az STI(A) kizárólag BITD-n kíván oktatni, rendelkeznie kell legalább 3 óra 
oktatási gyakorlattal BITD-n, STI(A) feladata szerint, a légiközlekedési hatóság által kijelölt 
FIE(A) felügyelete mellett; 

3. (i) rendelkeznie kell a kérelem benyújtását megel z  12 hónapban teljesített, e melléklet 16. 
függeléke szerinti készség ellen rzéssel, olyan FNPT-n, amely megfelel az oktatás során 
használni kívánt osztály/típusjogosítású repül gépnek; vagy 
 (ii) amennyiben az STI(A) kizárólag BITD-n kíván oktatni, rendelkeznie kell a kérelem 
benyújtását megel z  12 hónapban teljesített, e melléklet 1. függelékében szerepl  feladatokat 
tartalmazó készség ellen rzéssel.  

c) Meghosszabbítás: STI(A) meghosszabbításához a felhatalmazás érvényességének lejártát megel z  
12 hónapon belül a kérelmez nek rendelkeznie kell: 
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1. legalább 3 óra oktatási gyakorlattal repülési szimulátoron (FFS), FNPT II-n vagy BITD-n teljes 
CPL, IR, PPL vagy osztály/típusjogosítás tanfolyam részeként, és 
2. e melléklet 16. függeléke szerinti jártassági ellen rzés 3B részének rutinszer  teljesítésével, 
az oktatni kívánt osztály/típusjogosítású repül gépnek megfelel  repülési szimulátoron (FFS) 
vagy FNPT II-n; vagy 
3. amennyiben az STI(A) kizárólag BITD-n kíván oktatni e melléklet 1. függelékében szerepl  
feladatokat tartalmazó készség ellen rzés teljesítésével. 

 

d) Megújítás: Amennyiben a felhatalmazás érvényessége lejárt, a kérelmez  köteles: 
 

1. (i) legalább 3 órás megújító képzést végezni repülési szimulátoron (FFS) vagy FNPT II-n; 
vagy 
(ii) amennyiben az STI(A) kizárólag BITD-n kíván oktatni, legalább 3 óra megújító képzést 
végezni BITD-n; 

2. legalább 3 óra oktatási gyakorlattal rendelkezni teljes CPL, IR, PPL vagy osztály/típus 
jogosítás tanfolyamon a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott FIE(A), FI(A), CRI(A), 
IRI(A), TRI(A) vagy SFI(A)) felügyelete mellett. Legalább egy óra oktatást FIE(A) felügyelete 
mellett köteles végrehajtani. 

3. (i) e melléklet 16. függeléke szerinti készség ellen rzés 3B részét teljesíteni, az oktatni 
kívánt osztály/típusjogosítású repül gépnek megfelel  repülési szimulátoron (FFS) vagy 
FNPT II-n; vagy 
(ii) amennyiben az STI(A) kizárólag BITD-n kíván oktatni e melléklet 1. függelékében 
szerepl  feladatokat tartalmazó készség ellen rzést teljesíteni. 
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23. függelék 
Követelmények azon oktatók egyedi felhatalmazásához, akik nem rendelkeznek JAR – FCL 
szakszolgálati engedéllyel, és JAA-n kívüli országokban szándékoznak TRTO-nál oktatni, vagy 
részleges oktatást végezni JAA-n kívüli országbeli FTO-nál a 15. melléklet 4. függelékének 
megfelel en 
(Lásd 1.300(a)(2)(iii) pont) 
 

1. a) Osztály- és m szerjogosítást magában foglaló e melléklet szerinti szakszolgálati engedély 
megszerzéséhez szükséges tanfolyamon oktató az alábbiakat köteles teljesíteni:  

(i) rendelkeznie kell legalább CPL engedéllyel és jogosításokkal, amelyet a nem JAA 
tagállam a Chicagói Egyezmény Szerz d  Állam légiközlekedési hatósága bocsátott ki, 
azért hogy az adott államban lajstromozott légijárm vön oktathasson; 
(ii) rendelkeznie kell pilótaként legalább 500 óra repült id vel, amelyb l legalább 200 óra az 
oktatni kívánt képzés szerinti oktatás; és megfelelni e melléklet 1.330(a), (b), (c), (d) és/ 
vagy (e) pontokban megjelölt szakmai követelményeknek.  
(iii) elvégezni e melléklettel összhangban az engedélyezett és vonatkozó elméleti és 
gyakorlati tanfolyamo(ka)t. A tanfolyam módosítható a légiközlekedési hatóság 
jóváhagyásával, figyelembe véve a kérelmez  el zetes gyakorlatát és képzettségét, viszont 
tartalmaznia kell legalább 30 óra földi, és 15 óra kétkormányos repül  képzést az e 
mellékletnek megfelel  szakszolgálati engedéllyel és jogosítással rendelkez  oktató 
közrem ködésével, összhangban e melléklet 1.330 (f) pontjával; 
(iv) e melléklet 1.345 pontja szerinti jártassági vizsgát letenni; 
(v) a felhatalmazás érvényességét a légiközlekedési hatóság határozza meg, de nem lehet 
hosszabb, mint 3 év; 
(vi) a fenti (i-iv) bekezdés szerinti bármely felhatalmazás meghosszabbításának és 
megújításának, meg kell felelnie e melléklet 1.355 pontjának. 

 

b) A felhatalmazást az alábbiak szerint kell korlátozni:  
(i) a felhatalmazás nem használható fel semmilyen oktatói jogosítás kiadásához szükséges 
oktatásához; 
(ii) nem használható JAA tagállamokban oktatásra; 
(iii) csak olyan növendék oktatható, aki megfelel  nyelvtudással rendelkezik abból a 
nyelvb l, amelyen az oktatás folyik; 
(iv) az ATP integrált képzés csak azon részeit oktathatja, amelyekre be tudja mutatni az 
1(a)(ii) bekezdésben foglaltak szerint szükséges tapasztalatát; 
(v) nem oktathat e melléklet 21. függeléke és 47. függeléke szerint meghatározott MCC 
képzésen.  

 

2. a) JAR – FCL szerinti típusjogosítást oktató köteles: 
(i) rendelkeznie kell legalább olyan engedéllyel és jogosításokkal, amelyet a nem JAA 
tagállam a Chicagói Egyezmény Szerz d  Állam légiközlekedési hatósága adott ki, azért 
hogy az adott államban lajstromozott légijárm vön oktathasson; 
(ii) TRI(A) tevékenységhez rendelkeznie kell e melléklet 1.365(a)(2) és (3) pontjában, vagy 
SFI(A) esetében rendelkeznie kell e melléklet 1.410(a)(3)és (7) pontjában leírt 
követelményeknek megfelel  szakmai gyakorlattal;  
(iii) teljesítenie kell TRI(A)-ként legalább 100 óra repülés-oktatási id t, vagy szimulátor (FFS) 
oktatási id t; 
(iv) a felhatalmazás érvényességét a légiközlekedési hatóság határozza meg, de nem lehet 
hosszabb, mint 3 év; 
(v) meghosszabbításhoz TRI(A)-ként meg kell felelnie e melléklet 1.370 pontjában leírt 
hosszabbítási követelményeknek, vagy SFI(A)-ként meg kell felelnie az 1.415 pontban leírt 
követelményeknek.  

 

b) A felhatalmazást az alábbiak szerint kell korlátozni:  
(i) a felhatalmazás nem használható fel semmilyen oktatói jogosítás kiadásához szükséges 
oktatásához; 
(ii) nem használható JAA tagállamokban oktatásra; 
(iii) csak olyan növendék oktatható, aki megfelel  nyelvtudással rendelkezik azon a nyelven, 
amelyen az oktatás folyik.  
(iv) nem oktathat e melléklet 21. függeléke és 47. függeléke szerinti MCC képzésen. 
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24. függelék 
Az FI(A) jártassági vizsga, készség ellen rzés és a szóbeli elméleti vizsga levezetése 
(Lásd 1.330, 1.345, 1.355, 1.380, 1.385 és 1.395 pont) 
 

1. Az FI(A) jogosítás jártassági vizsga követelményeit e melléklet 25. függeléke tartalmazza. A vizsga 
tartalmazza a szóbeli elméleti ismeretek számonkérését a földön, a repülés el tti és utáni eligazítást, és 
repülés alatti FI(A)-i bemutatókat (azon repülések, amikor a FI(A) bemutatja a növendéknek a feladatokat) a 
repül gépen történ  jártassági vizsga során. 
 

2. A jártassági vizsga kérelmez jének azon típusú, vagy osztályú repül gépen kell az oktatást kapnia, amely 
repül géppel a jártassági vizsgán akar repülni. A vizsga céljára használt repül gépnek meg kell felelnie a 
15. melléklet 3. függelék 25. pontjában rögzített követelményeknek.  
 

3. Miel tt a kérelmez  vizsgát tenne, be kell fejeznie a szükséges képzést. A vizsgáztató kérésére az FTO a 
vizsgáztató rendelkezésére bocsátja a kérelmez  képzési naplóját.  
 

4. A jártassági vizsga szóbeli elméleti része (1. rész) két alrészre oszlik:  
a) A kérelmez nek vizsga körülmények között kell ’növendéket’ (növendékeket) oktatnia, aki(k) közül 
az egyikük a vizsgáztató. A vizsgaoktatást az 1. rész a-h pontjaiból kell kiválasztani. A 
vizsgaoktatásra történ  felkészülés idejének hosszát el zetesen a vizsgáztatóval egyeztetni kell. A 
kérelmez  használhat szakirodalmat. A vizsgaoktatás nem lehet hosszabb, mint 45 perc.  
b) A vizsgáztató szóban levizsgáztatja a kérelmez t az 1. rész a-i pontjainak ismereteib l, és az 
FI(A) tanfolyamok „Oktatás és tanulás” részéb l. 

 

5. A 2. 3. és 7-es részek az SE - SPA FI(A) jogosításra vonatkoznak. Ezek a részek olyan gyakorlatokat 
tartalmaznak, melyekkel bizonyítható az FI(A) jelölt oktatói képessége (például oktatói bemutató feladatok), 
és amelyeket a vizsgáztató választ ki az FI(A) tanfolyam tanmenetéb l (lásd 50. 54. 55 függelék). A 
kérelmez nek be kell mutatnia FI(A) képességeit, beleértve az eligazítást, repül  oktatást, és repülés utáni 
kiértékelését. 
 

6. A 4-es rész szándékosan lett üresen hagyva, amit arra lehet használni, hogy olyan egyéb FI(A) bemutató 
gyakorlatokat lehessen végrehajtani a vizsgáztató döntése alapján, amelyeket a vizsgázó és a vizsgáztató a 
jártassági vizsga el tt kölcsönösen elfogadott.  
 

7. Az 5-ös rész további oktatói bemutató gyakorlatokból áll az ME – SPA FI(A) jogosításhoz. Ehhez a 
részhez, ha szükséges, használható ME SPA repül gép, repülési szimulátor (FFS), vagy FNPT II. Ha 
repülési szimulátort (FFS), vagy FNPT-t használnak, ME repül gépet kell szimulálni. Ezt a részt a 2-es, 3-as, 
4-es és 7-es részeken felül kell végrehajtani.  
 

8. A 6-os rész szándékosan lett üresen hagyva, amit arra lehet használni, hogy olyan egyéb FI(A) bemutató 
gyakorlatokat lehessen végrehajtani FI(A) IR jogosításhoz a vizsgáztató döntése alapján, amelyeket a 
vizsgázó és a vizsgáztató a jártassági vizsga el tt kölcsönösen elfogadott. Ezek a feladatok kapcsolódnak 
az els  IR jogosítás kiadásához szükséges képzési követelményekhez.  
 

9. A jártassági vizsga során a kérelmez nek azt a helyet kell elfoglalnia, amelyet normál körülmények között 
egy FI(A) oktató elfoglal. A „növendék” szerepét egy másik FI(A) oktatónak, vagy a vizsgáztatónak kell 
betöltenie. A kérelmez nek el kell magyaráznia az oda vonatkozó gyakorlatokat, és megfelel en be kell 
mutatnia azokat a „növendék”-nek. Ezután a „növendék”-nek kell végrehajtani ugyanazokat a gyakorlatokat, 
azokkal a hibákkal együtt, amelyeket egy gyakorlatlan növendék el szokott követni. A kérelmez  feladata, 
hogy kijavítsa a hibát szóban, vagy, ha szükséges, közvetlen beavatkozással. 
 

10. Az 1-es és 2-es részt l a 7-esig minden (vonatkozó) részt teljesíteni kell hat hónapon belül, úgy hogy az 
egyes részeket, ha lehetséges, egy napon kell végrehajtani. Ha valamely feladat nem sikerül a 2-es, 3-as és 
4-es részb l (értelemszer en) és az 5-ös, 6-os részekb l (ha vonatkozik rá), minden feladatot újra el kell 
végezni. Ha az 1-es rész nem sikerül, akkor az külön is megismételhet . 
 

11. A vizsgáztató a vizsga bármelyik szakaszában megszakíthatja a vizsgát, ha úgy véli, hogy a kérelmez  
által bemutatott repülési vagy oktatói képessége a vizsga megismétlését igénylik.  
 

12. A repülés során a vizsgáztató a parancsnok. 
 

13. A jártassági vizsga tartalmát és részeit e melléklet 25. függeléke tartalmazza. A jártassági vizsga 
formáját és a kérelem benyújtásának tartalmát e melléklet 49. függeléke. 
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25. függelék 
FI(A) jártassági vizsga, szóbeli elméleti vizsga és készség ellen rzés tartalma 
(Lásd 1.330, 1.345 pont, 49. függelék) 
 
 
 

1. RÉSZ 
SZÓBELI ELMÉLETI ISMERETEK 

 

a Légijog 

b Repül gép általános ismeretek 

c Repülési jellemz k és repüléstervezés 

d Emberi teljesít képesség és korlátai 

e Meteorológia 

f Navigáció 

g Üzemeltetési eljárások 

h Repüléselmélet 

i Képzési okmányok kezelése, adminisztráció 
 
2. ÉS 3. RÉSZ F  GYAKORLATOK:  

2. RÉSZ 
REPÜLÉS EL TTI ELIGAZÍTÁS 

a Vizuális bemutató 

b Technikai pontosság 

c Magyarázat érthet sége 

d Beszéd érthet sége 

e Oktatási technika 

f Modellek és segédeszközök használata 

g Növendék bevonása 
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3. RÉSZ 
REPÜLÉS 

a Repülési gyakorlatok bemutatása 

b Bemutatás alatti magyarázat 

c Hibák korrigálása 

d Repül gép vezetése 

e Oktatási technika 

f Általános légijártasság / biztonság 

g Helyzetmeghatározás, légtérhasználat 
4. RÉSZ 

EGYÉB GYAKORLATOK 

a  

b  

c  

d  

e  

f  

g  

 5. RÉSZ 
TÖBBMOTOROS GYAKORLATOK 

a 
1Tevékenységek közvetlen felszállás utáni hajtóm hiba esetén 

b 1Egymotoros megközelítés és átstartolás 

c 1Egymotoros megközelítés és leszállás 

d  

e  

f  

g  
 
1 Ezeket a gyakorlatokat az ME - SP(A) osztályjogosítás-oktatói jártassági vizsgán kell bemutatni. 
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6. RÉSZ 
M SZERREPÜL  GYAKORLATOK 

a  

b  

c  

d  

e  

f  

g  

  
7. RÉSZ 

REPÜLÉS UTÁNI ELIGAZÍTÁS 

a Vizuális bemutató 

b Technikai pontosság 

c Magyarázat érthet sége 

d Beszéd érthet sége 

e Oktatási technika 

f Modellek és segédeszközök használata 

g Növendék bevonása 
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26. függelék 
FI(A) tanfolyam 
(Lásd 1.340 pont, 50. függelék) 
 
A TANFOLYAM CÉLKIT ZÉSE 
 
1. Az FI(A) tanfolyam célja, hogy megtanítsa a pilóta szakszolgálati engedély engedélyesét/eseit az FI(A) 
jogosítás megszerzéséhez szükséges szakmai tudásszintre azért, hogy: 
 

a) megújítsa és felfrissítse az oktató-jelölt m szaki ismereteit; 
b) az oktató-jelöltet a földi tantárgyak és légi gyakorlatok oktatására képezze; 
c) meg lehessen bizonyosodni arról, hogy az oktató-jelölt repülési képessége megfelel en magas szint ;  
d) megtanítsa az oktató-jelöltet az alap-oktatás vezérelveire, és arra, hogy hogyan kell alkalmazni ezeket 
a PPL oktatás szintjén.  

 
2. A „Oktatás és tanulás” (1. rész) rész kivételével a földi és repülési képzési tematikában foglalt összes 
tantárgy kötelez  része a PPL(A) tanfolyam tematikájának, amit a kérelmez nek már ismernie kell. 
 
3. A FI(A) tanfolyamnak különös hangsúlyt kell fektetnie az egyén szerepére, összefüggésben az emberi 
tényez k fontosságával az ember-gép, valamint az elméleti tudás kapcsolatában. Különösen figyelni kell a 
kérelmez  érettségére és ítél képességre, beleértve emberismeretét, az emberi viselkedésminták 
felismerését, és képezettségük szintjének felismerését. 
 
4. A tanfolyam során a kérelmez nek fel kell hívni a figyelmét, hogy saját hozzáállása mennyire fontos a 
repülés biztonsága szempontjából. A biztonságra való törekvés tudatosítása alapvet  célja a tanfolyamnak. 
A biztonság javításának szándéka a tanfolyam során objektív alapelv. A tanfolyam egyik legfontosabb 
feladata, hogy a kérelmez k megszerezzék azokat az ismereteket, képességeket és hozzáállást, melyek 
alkalmassá teszik az oktatói feladatok ellátására. 
 
5. A tanfolyam teljesítése és a kérelmez  záróvizsgája után kiadható az FI(A) jogosítás.  
 
 
OKTATÁS ÉS TANULÁS 
 
6. A tematika e melléklet 50. függelékének 1. részében található. Egy jóváhagyott FI(A) elméleti 
tanfolyamnak legalább 125 órából kell állnia, beleértve az el meneteli vizsgákat. Ha a pilóta rendelkezik 
vagy rendelkezett FI(H) jogosítással, a 125 órából 75 óra beszámítható az FI(A) tanfolyam „Oktatás és 
tanulás” részbe (1. rész). 
 
 
GYAKORLATI KÉPZÉS 
 
7. A gyakorlati képzési tematika e melléklet 50. függelékének 2. részében található. A jóváhagyott FI(A) 
tanfolyamnak legalább 30 órás repül gépen történ  képzést kell tartalmaznia.  
 
 
JÁRTASSÁGI VIZSGA 
 
8. A tanfolyam befejezéseként a kérelmez nek jártassági vizsgát kell tennie e melléklet 24. 25. függeléke 
szerint.  
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27. függelék 
TRI MPA tanfolyam 
(Lásd 1.365 pont, 53. függelék) 
 
A TANFOLYAM CÉLKIT ZÉSE 
 
1. A TRI(A) tanfolyam célja, hogy azoknak a pilóta szakszolgálati engedély engedélyeseknek, akik legalább 
1500 óra repült id vel rendelkeznek pilótaként többpilótás repül gépeken, olyan képzettségi szintet 
biztosítson, melyet a TRI(A) jogosítás igényel. A tanfolyamot úgy kell összeállítani, hogy megfelel  képzést 
nyújtson a kérelmez nek elméleti oktatási ismeretekb l, repülés-oktatási ismeretekb l, szimulátoron történ  
oktatásból, annak érdekében, hogy típusjogosítás kiadása céljából oktatást hajtson végre bármely olyan 
többpilótás repül gépen, amely repül géptípusra képzést kapott. (lásd 1.365 pont).  
 
OKTATÁS ÉS TANULÁS 
 
2. A tematikát e melléklet 53 függeléke tartalmazza. A TRI(A) „Oktatás és tanulás” tanfolyamnak 
legkevesebb 25 órából kell állnia. Ha a pilóta rendelkezik, vagy rendelkezett FI(A), CRI(A), IRI(A), STI(A), 
MCCI(A), FI(H), TRI(H), IRI(H) vagy SFI(H) jogosítssal, felhatalmazással, akkor jóváírható a TRI(A) 
tanfolyamon a TRI tanfolyam „Oktatás és tanulás” része. 
 
 
GYAKORLATI KÉPZÉS 
 
3. A gyakorlati képzési tematika e melléklet 53. függelékében található.  
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28. függelék 
CRI (SPA) ME tanfolyam 
(Lásd 1.380 pont, 54. függelék) 
 
1. A tanfolyam célkit zése, hogy azoknak a pilóta szakszolgálati engedély engedélyeseknek, akik legalább 
500 óra repült id vel rendelkeznek pilótaként, olyan képzettségi szintet biztosítson, amelyet a CRI(A) SP(A) 
ME jogosítás igényel. A tanfolyamot úgy kell összeállítani, hogy megfelel  képzést nyújtson a kérelmez nek 
elméleti oktatási ismeretekb l, repülés-oktatási ismeretekb l, szimulátoron történ  oktatásból, annak 
érdekében, hogy osztály/típus jogosítás kiadása céljából oktatást hajtson végre bármely SP(A) ME 
repül gépen, amelyre képzést kapott. (lásd 1.380 pont).  
 
OKTATÁS ÉS TANULÁS 
 
2. A tematikát e melléklet 54. függeléke tartalmazza. Egy jóváhagyott CRI(A) „Oktatás és tanulás” 
tanfolyamnak legkevesebb 25 órából kell állnia. Ha a pilóta rendelkezik, vagy rendelkezett FI(A), IRI(A), 
TRI(A), SFI(A), STI(A), MCCI(A), FI(H), TRI(H), IRI(H) vagy SFI(H) jogosítással, felhatalmazással, akkor 
jóváírható a CRI(A) tanfolyamon a CRI tanfolyam „Oktatás és tanulás” része. 
 
GYAKORLATI KÉPZÉS 
 
3. A CRI(SPA) ME jogosítás kérelmez jének legalább 5 óra gyakorlati képzésen kell részt vennie, erre a 
célra megbízott oktatóval. Ennek a gyakorlati képzésnek a célja, hogy a kérelmez t alkalmassá tegye a 
biztonságos és hatékony repül  feladat oktatásra egypilótás többmotoros osztály/típusjogosítás megszerz  
tanfolyamon részt vev  tanulók részére. A repül  képzés tematikája e melléklet 54. függelékében került 
meghatározásra.  
 
JÁRTASSÁGI VIZSGA 
 
4. A tanfolyam befejezéseként a kérelmez nek jártassági vizsgát kell tennie, e melléklet 24. függelékének 1. 
2. 3. 5 részében foglaltak szerint, és e melléklet 25. függelékének 7. részében foglaltak szerint.  
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29. függelék 
CRI SP(A) SE tanfolyam 
(Lásd 1.380 pont) 
 
1. A tanfolyam célkit zése, hogy azoknak a pilóta szakszolgálati engedély engedélyeseknek, akik legalább 
300 óra repült id vel rendelkeznek pilótaként, olyan képzettségi szintet biztosítson, amelyet a CRI(A) SP(A) 
SE jogosítás igényel. A tanfolyamot úgy kell összeállítani, hogy megfelel  képzést nyújtson a kérelmez nek 
elméleti oktatási ismeretekb l, repülés-oktatási ismeretekb l, szimulátoron történ  oktatásból, annak 
érdekében, hogy osztály/típusjogosítás kiadása céljából képzést végezhessen bármely SP(A) SE 
repül gépen, amelyre képzést kapott. (lásd 1.380 pont). 
 
OKTATÁS ÉS TANULÁS 
 
2. A CRI „Oktatás és tanulás” tanfolyamnak legalább 25 órából kell állnia. Ha a pilóta rendelkezik, vagy 
rendelkezett FI(A), IRI(A), TRI(A), SFI(A), STI(A), MCCI(A), FI(H), TRI(H), IRI(H) vagy SFI(H) jogosítással, 
felhatalmazással, akkor jóváírható a CRI(A) tanfolyamon a CRI tanfolyam „Oktatás és tanulás” része 
 
GYAKORLATI KÉPZÉS 
 
3. A CRI(SPA) egymotoros jogosítás kérelmez jének legalább 3 órás gyakorlati képzésen kell részt vennie, 
erre a célra felhatalmazott oktatóval. Ennek a gyakorlati képzésnek a célja, hogy a kérelmez t alkalmassá 
tegye a biztonságos és hatékony repül  feladat oktatásra egypilótás egymotoros osztály/típusjogosítás 
megszerz  tanfolyamon részt vev  tanulók részére. 
 
JÁRTASSÁGI VIZSGA 
 
4. A tanfolyam befejezéseként a kérelmez nek jártassági vizsgát kell tennie, e melléklet 24. függelékének 1. 
2. 3. 4. részében foglaltak szerint, és e melléklet 25. függelékének 7. részében foglaltak szerint. 



2009/90. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 23127

30. függelék 
IRI(A) tanfolyam 
(Lásd 1.395 pont, 55. függelék) 
 
1. Az IRI(A) tanfolyam célja, hogy a repül gép pilóta szakszolgálati engedély engedélyeseknek olyan 
képzettségi szintet biztosítson, amit egy IRI(A) jogosítás megkövetel. A tanfolyamot úgy kell összeállítani, 
hogy megfelel  ismereteket nyújtson a kérelmez  számára az elfogadott földi és légi oktatási technikákból 
és módszerekb l. 
 
OKTATÁS ÉS TANULÁS 
 
2. A tematikát e melléklet 55. függeléke tartalmazza. Az IRI(A) „Oktatás és tanulás” tanfolyamnak legalább 
25 órából kell állnia. Ha a pilóta rendelkezik vagy rendelkezett FI(A), CRI(A), TRI(A), SFI(A), STI(A), 
MCCI(A), FI(H), TRI(H) vagy SFI(H) jogosítással, felhatalmazással, akkor jóváírható az IRI(A) tanfolyamon 
az IRI tanfolyam „Oktatás és tanulás” része 
 
Azoknak a pilótáknak, akik rendelkeznek IRI(H) jogosítással, és megfelelnek e melléklet 1.395(a) pontjában 
meghatározott követelményeknek, képzettségük beszámítandó a tanfolyamba, kivéve a „Hosszú eligazítás 
2”-t, „Repül  Feladat 2”-t és a jártassági vizsgát.  
 
GYAKORLATI KÉPZÉS 
 
3. Az IRI(A) tanfolyamnak legalább 10 órából, vagy a FI(A) jogosítás esetén legalább 5 órából kell állnia 
repül gépen, repülési szimulátoron (FFS), vagy FNPT II-n. 
 
JÁRTASSÁGI VIZSGA 
 
4. A tanfolyam befejezéseként a kérelmez nek jártassági vizsgát kell tennie e melléklet 24. 25. függeléke 
alapján.  
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I FEJEZET – VIZSGÁZTATÓK (Repül gép) 
 

1.420 Vizsgáztatók – Felosztás 
 

A következ  vizsgáztatói szerepek léteznek: 
 

a) Repülés vizsgáztató – repül gépen (FE(A)) 
b) Típusjogosítás vizsgáztató – repül gépen (TRE(A)).  
c) Osztályjogosítás vizsgáztató – repül gépen (CRE(A)) 
d) M szerjogosítás vizsgáztató – repül gépen (IRE(A)) 
e) Szimulátor vizsgáztató - repül gépen (SFE(A)) 
f) Repülés-oktató vizsgáztató – repül gépen (FIE(A)).  

1.425 Vizsgáztatók – Általános követelmények  
(Lásd 57. 58. függelék) 
 

a) El feltételek 
1. A vizsgáztatónak olyan engedéllyel és jogosítással, valamint ehhez tartozó oktatói el joggal kell 
rendelkeznie legalább, mint amilyen engedély és/vagy jogosítás jártassági vizsgájának és/vagy 
készség ellen rzésének levezetésére felhatalmazzák. 
2. A vizsgáztatónak olyan min sítéssel kell rendelkeznie, hogy parancsnokként vezethesse a 
készség ellen rzés, vagy jártassági vizsga során használt repül gépet, és meg kell felelnie e 
melléklet 1.435-1.460 pontjai követelményeinek. Abban az esetben, ha min sített vizsgáztató nem 
áll rendelkezésre, a légiközlekedési hatóság felhatalmazhat olyan vizsgáztatókat/felügyel ket, akik a 
fent említett oktató/típus/osztály jogosítás követelményeinek nem tesznek eleget. 
3. A vizsgáztatói felhatalmazás kérelmez jének le kell vezetnie legalább egy olyan jártassági vizsgát 
vizsgáztatói szerepkörben, amire a felhatalmazást meg kívánja szerezni, beleértve a felkészítést, a 
jártassági vizsga levezetését, a vizsgázó személy kiértékelését, a repülés utáni eligazítást és a 
dokumentálást. Ezt a felhatalmazásához szükséges vizsgát légiközlekedési hatósági felügyel , vagy 
a légiközlekedési hatóság által erre a célra felhatalmazott, gyakorlott vizsgáztatónak kell felügyelnie.  

b) Többszörös jogosítások esete. Az e fejezetben megadott képzettségi és tapasztalati 
követelményeknek megfelel  vizsgáztató az alábbiak közül több jogosítást is betölthet: FE(A), TRE(A), 
CRE(A), IRE(A) SFE(A) vagy FIE(A). 
c) A vizsgáztatók e rendelet 14. § alapján kerülnek felhatalmazásra. A vizsgáztatónak teljesítenie kell a 
légiközlekedési hatóság által jóváhagyott „A vizsgáztatók teend inek egységesítése” követelményt (lásd 
57. 58. függelék). 
d) Bejegyzések a szakszolgálati engedélybe. Azon szakszolgálati engedélyek esetében, amelyekbe a 
vizsgáztató meghosszabbítást jegyezhet be, a vizsgáztató:  

1. töltse ki az alábbi adatokat: jogosítások megnevezése, az ellen rzés id pontja, érvényességi 
ideje, a felhatalmazási sorszám és aláírás; 
2. nyújtsa be a jártassági vizsgáról/készség ellen rzésr l készült eredeti jegyz könyvet a kibocsátó 
légiközlekedési hatóságnak, valamint ennek egy másolatát helyezze a vizsgázó személyes aktájába.  

1.430 Vizsgáztatók – érvényességi id  
A vizsgáztatói felhatalmazás legfeljebb 3 évig érvényes. A vizsgáztatót, a légiközlekedési hatóság 

hatalmazza fel újra e melléklet 31. függeléke szerint. 
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1.435 Repülés vizsgáztató (repül gépen) (FE(A)) – El jogok/Követelmények 
Az FE(A) levezeti:  
a) PPL(A) kiadásához a jártassági vizsgát, valamint az ehhez tartozó egypilótás osztály/típusjogosításra 
vonatkozó jártassági vizsgát és készség ellen rzést, feltéve, hogy a vizsgáztató pilótaként legalább 1000 óra 
repült id t teljesített, amelyb l legalább 250 órát repülés-oktatóként teljesített repül gépen; 
b) CPL(A) kiadásához a jártassági vizsgát, valamint az ehhez tartozó egypilótás osztály/típusjogosításra 
vonatkozó jártassági vizsgát és készség ellen rzést, feltéve, hogy a vizsgáztató pilótaként legalább 2000 óra 
repült id t teljesített, amelyb l legalább 250 órát repülés-oktatóként teljesített repül gépen. 

1.440 Típusjogosítás vizsgáztató (repül gépen) (TRE(A)) – El jogok/Követelmények 
A TRE(A) levezeti: 
 

a) többpilótás repül gépen típusjogosítás kiadásához a jártassági vizsgát; 
b) többpilótás típus- és m szerjogosítás meghosszabbításához vagy megújításához a készség ellen rzést; 
c) ATPL(A) kiadásához a jártassági vizsgát; 
 

feltéve, hogy a vizsgáztató legalább 1500 óra repült id t teljesített pilótaként többpilótás repül gépen, 
amelyb l 500 órának parancsnokként eltöltött id nek kell lennie, és rendelkezik, vagy rendelkezett TRI(A) 
jogosítással, vagy felhatalmazással. 
 

1.445 Osztályjogosítás vizsgáztató (repül gépen) (CRE(A)) – El jogok/Követelmények 
A CRE(A) levezeti:  
 

a) egypilótás repül gépeken az osztály- és típusjogosítás kiadásához a jártassági vizsgát; 
b) egypilótás osztály/típusjogosítás meghosszabbításához vagy megújításához, valamint m szer-jogosítás 
meghosszabbításához a készség ellen rzést feltéve, hogy a vizsgáztató rendelkezik, vagy rendelkezett 
professzionális szakszolgálati engedéllyel és rendelkezik PPL(A) engedéllyel, és legalább 500 repült óra 
gyakorlattal repül gép pilótaként. 
 

1.450 M szerjogosítás vizsgáztató (repül gépen) (IRE(A)) – El jogok/Követelmények 
 

Az IRE(A) levezeti a m szer jogosítás els  kiadásához a jártassági vizsgát, és a m szer jogosítás 
meghosszabbításához vagy megújításához a készség ellen rzést, feltéve, hogy a vizsgáztató legalább 2000 
repült órát teljesített pilótaként repül gépeken, amelyb l legalább 450 órát IFR körülmények között, és 
legalább 250 órát repülés oktatóként. 
 

1.455 Szimulátor vizsgáztató (repül gépen) (SFE(A)) – El jogok/Követelmények 
 
Az SFE(A) repülési szimulátoron (FFS) levezeti: 
a) többpilótás repül gépen típusjogosítás els  kiadásához a jártassági vizsgát;  
b) többpilótás típus- és m szerjogosítás meghosszabbításához, vagy megújításához a készség ellen rzést 

 
feltéve, hogy a vizsgáztató rendelkezik ATPL(A) engedéllyel és többpilótás repül gépen pilótaként legalább 
1500 óra repült id vel, gyakorolhatja az SFI(A) el jogokat, valamint az (a) pont szerinti típusjogosítással is 
rendelkezik az adott repül géptípuson (lásd 1.405 pont). 

1.460 Repülés-oktató vizsgáztató (repül gépen) (FIE(A)) – El jogok/Követelmények 
 

Az FIE(A) jogosult repülés-oktatói jogosítások kiadásához, meghosszabbításához vagy megújításához a 
jártassági vizsga és készség ellen rzés levezetésére, feltéve, hogy a vizsgáztató legalább 2000 óra repült 
id t teljesített pilótaként, amelyb l legalább 100 óra repült id t oktatóként teljesített FI(A) oktatói jogosítás 
megszerzésére irányuló tanfolyamon. 
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31. függelék 

A vizsgáztatók teend inek egységesítése 
(Lásd 1.425 és 1.430 pont, 57. függelék) 
 
 
ÁLTALÁNOS 
 
1. A légiközlekedési hatóság közzéteszi, és a JAA-hez benyújtja a felhatalmazott vizsgáztatók listáját, 
jogosításaikat és egyéb feladatköreiket. 
 
2. A vizsgáztató köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a jogszabályi változásokat. 
 
3. Minden vizsgáztatónak megfelel  szint  képzettséggel és tapasztalattal kell rendelkeznie a vonatkozó 
osztály vagy típusjogosítású repül gépen.  
 
A VIZSGÁZTATÓI FELHATALMAZÁS ÚJRA ENGEDÉLYEZÉSE 
 
4. A vizsgáztatói felhatalmazást e melléklet 1.430 pontja szerint lehet újra engedélyezni. Az újbóli 
engedélyezéshez a vizsgáztatónak évente legalább két jártassági vizsgát, vagy készség ellen rzést kell 
végrehajtania a három éves érvényességi id szakon belül. A megbízás ideje alatt legalább egyszer egy 
jártassági vizsga vagy készség ellen rzés végrehajtása során jelen kell lennie egy légiközlekedési hatósági 
felügyel nek, vagy erre a feladatra megbízott rangid s vizsgáztatónak. 
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J FEJEZET – AZ ELMÉLETI ISMERETEK KÖVETELMÉNYEI ÉS AZ ELMÉLETI VIZSGA ELJÁRÁSAI 
HIVATÁSOS PILÓTÁK SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYEIHEZ ÉS M SZERJOGOSÍTÁSAIHOZ 

 

1.465 Követelmények 
A hivatásos pilóta szakszolgálati engedélyt vagy m szerjogosítást kérelmez nek az 1.470 - 1.495 

pontban megadott vizsgák során kell bizonyítania, hogy elméleti tudása megfelel az adott engedélyhez vagy 
jogosításhoz szükséges ismereteknek. 
 

1.470 Az elméleti vizsga tartalma 
(Lásd 32. függelék) 
 
a) Az ATPL(A) kérelmez jének az alábbi tantárgyakból kell vizsgát tennie: Légijog; Repül gép Általános 
Ismeretek-Szerkezettan/Rendszerek/Hajtóm ismeret; Repül gép Általános Ismeretek-M szerismeret; 
Tömeg és súlypont; Teljesítményszámítás; Repülési Jellemz k és Repüléstervezés; Emberi 
Teljesít képesség és Korlátai; Meteorológia; Általános Navigáció; Rádiónavigáció; Üzemeltetési Eljárások; 
Repüléselmélet; VFR Kommunikáció; IFR Kommunikáció. 
b) A CPL(A) kérelmez jének az alábbi tantárgyakból kell vizsgát tennie: Légijog; Repül gép Általános 
Ismeretek; Repülési Jellemz k és Repüléstervezés; Emberi Teljesít képesség és Korlátai; Meteorológia; 
Navigáció; Üzemeltetési Eljárások; Repüléselmélet; VFR Kommunikáció. 
c) Az IR(A) kérelmez jének az alábbi tantárgyakból kell vizsgát tennie: Légijog; Repül gép Általános 
Ismeretei; Repülési Jellemz k és Repüléstervezés; Emberi Teljesít képesség és Korlátai; Meteorológia; 
Navigáció; IFR Kommunikáció. 
 
Megjegyzés: A 32. függelék a JAR-FCL 1 4. változatában lév  Appendix 1 to JAR-FCL 1.470 ponttal 
összeegyeztethet  szabályozást tartalmaz. 
 

1.475 Kérdések 
(Lásd 32. 60. függelék) 
 

a) A Központi Kérdés Bank (CQB). A tematikához tartozó kérdéseket (lásd 32. függelék) a JAA CQB-ben 
határozzák meg. A CQB-be felvett kérdéseket angol nyelven állítják össze e melléklet 60. függelékében 
meghatározott módszer szerint, számítógépen. A kérdések teszt jelleg ek.  
b) Közzététel. A példakérdéseket és a válaszlehet ségeket a JAA adja ki. 

 

1.480 Vizsgáztatási eljárás 
(Lásd 32. függelék) 
 

a) Gyakoriság. A vizsgát az e fejezetben meghatározottak szerint kell letenni. A szakszolgálati engedély, 
vagy a m szerjogosítás vizsga egy vizsgát tartalmaz minden tantárgyból e melléklet 32. függeléke 
szerint. 
 

b) Nyelv. A vizsgát magyarul, illetve a légiközlekedési hatóság által megfelel nek tartott nyelven kell 
lefolytatni. A légiközlekedési hatóság értesíti a kérelmez t, hogy a vizsgát milyen nyelven fogják 
lefolytatni. 
 

c) Tartalom. Egy adott vizsga kérdéseit a légiközlekedési hatóság választja ki a CQB anyagából, 
biztosítva a tematika teljes lefedettségét minden egyes tantárgy tekintetében. A számítást, vagy grafikus 
értelmezést igényl  kérdések válaszainak formája más formába hozható, olyan módon, ahogy azt a 
légiközlekedési hatóság megfelel nek tartja.  
A légiközlekedési hatóság döntése alapján a Kommunikáció tantárgyból történ  vizsgát külön is meg 
lehet tartani. Annak a kérelmez nek, aki el zetesen sikeres vizsgát tett VFR vagy IFR Kommunikáció-
tárgyból, nem kell a vonatkozó részekb l újra vizsgáznia. 

d) Szóbeli Vizsga. Nem lehet szóbeli vizsgát tenni írásbeli, vagy számítógépen végzett vizsga helyett. 
 

e) Eszközök. A légiközlekedési hatóság határozza meg, hogyan kell ellátni a vizsgázót a szükséges 
légiforgalmi térképekkel, térképekkel, adatlapokkal és berendezésekkel, hogy a kérdésekre választ 
tudjon adni.  

 

f) Biztonság. A kérelmez  személyazonosságának ellen rzését a vizsga el tt el kell végezni. 
 

g) Titkosság. A vizsgalap tartalmát bizalmasan kell kezelni. 
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1.485 A kérelmez  kötelezettségei 
 
a) A kérelmez nek az egész vizsgát ugyanazon JAA tagállamban kell letennie.  

 
b) A kérelmez t valamely FTO-nak kell vizsgára ajánlania, amikor a kérelmez  elfogadható szinten 
teljesítette az elméleti tanfolyam összes megfelel  elemét. Annak a kérelmez nek, aki nem tudta teljesíteni a 
vizsgát az 1.490 pontban meghatározott korlátokon belül, akkor igazolnia kell, hogy további képzést kapott 
valamely FTO-nál.  

 
c) Ha a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a kérelmez  nem tartja be a követend  eljárásokat a 
vizsga során, akkor a légiközlekedési hatóság felhívja a figyelmét, a nem megfelel  viselkedés 
abbahagyására. Amennyiben a kérelmez  nem hagy fel szabálytalan viselkedésével, úgy a vizsgatantárgy 
vagy az egész vizsga eredménytelen. 

1.490 Megfeleléshez szükséges követelmények 
 

a) A kérelmez  akkor felelt meg egy vizsgán, ha az elérhet  pontok legalább 75%-át megszerzi. Büntet pont 
nem adható. 

 
b) Az e mellékletben meghatározott többi feltételt l függ en, az el írt elméleti vizsga akkor tekintend  
sikeresnek, ha a kérelmez  a megfelel  pilóta szakszolgálati engedélyhez vagy jogosításhoz el írt összes 
tantárgy vizsgáját sikeresen letette az els  vizsgakísérletének naptári hónapja végét l számított 18 hónapon 
belül. 

 
c) A kérelmez nek újra kell kezdenie a vizsgát, ha negyedszerre sem tudott sikeresen megoldani bármely 
vizsgalapot, vagy nem teljesítette az összes lapot hat kísérlet során, illetve a fenti (b) pontban említett 
id határon belül nem teljesítette a teljes elméleti vizsgát. A vizsga újbóli megkísérlése el tt a kérelmez nek 
részt kell vennie a légiközlekedési hatóság által meghatározott további képzésen. 
 

1.495 Elfogadási id szak 
 
a) Az 1.490 pont rendelkezéseivel összhangban teljesített elméleti vizsga az összes vizsgatárgy letételének 
id pontjától számított 36 hónapos határid n belül fogadható el CPL(A) vagy IR(A) kiadásához. 

 
b) Az ATPL(A) elméleti vizsga teljesítését követ en a CPL(A)-ba bejegyzett IR(A) az utolsó érvényességét l 
számított 7 évig érvényes, amennyiben az IR(A) jogosítást a fenti (a) pontnak megfelel en szerezték. 
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32. Függelék 

ELMÉLETI VIZSGA TANTÁRGYAI/SZAKASZAI ÉS A VIZSGA ID TARTAMA – ATPL, CPL ÉS IR 
(Lásd 1.470 pont) 
 
 
 

 Repül gép (A) 
 

ATPL 
Légitársasági 

Pilóta 
Szakszolgálati 

Engedély 

CPL 
Kereskedelmi 

Pilóta 
Szakszolgálati 

Engedély 

IR 
M szer-
jogosítás 

(Repül gép) 

TANTÁRGY 
Vizsgal

ap 

száma 

Vizsga 

id tarta

ma 

Vizsgal

ap 

száma 

Vizsga 

id tarta

ma 

Vizsgal

ap 

száma 

Vizsga 

id tarta

ma 

010 Légijog  1 1.40 1 0.45   

010 Légijog /Üzemeltetési eljárások     1 1.00 

020 Repül gép Általános Ismeretek    2 2.30 2 1.15 

Szerkezetek/Rendszerek/Hajtóm vek 2 2.00  (1.30)  (0.15) 

M szerek/Elektromos berendezések 3 1.30  (1.00)  (1.00) 

030 Repülési jellemz k/Repülés 

tervezés 

  3 3.00 3 2.00 

Súly és súlypontszámítás 4 1.00  (0.45)   

Jellemz k 5 1.00  (0.45)   

Repüléstervezés és repülés figyelés 6 3.00  (1.30)  (2.00) 

040 Emberi teljesít képesség és 

korlátozások 

7 1.00 4 0.30 4 0.30 

050 Meteorológia  8 2.30 5 1.30 5 1.30 

060 Navigáció    6 1.30 6 2.00 

Általános navigáció 9 2.00  (1.00)  (0.30) 

Rádió navigáció 10 1.30  (0.30)  (1.30) 

070 Üzemeltetési eljárások  11 1.20 7 0.45   

080 Repüléselmélet 12 1.00 8 0.45   

090 Kommunikáció   9 0.30 7 0.30 

VFR kommunikáció 13 0.30  (0.30)   

IFR kommunikáció 14 0.30    (0.30) 

Összesen: 14 20.30 9 11.45 7 8.45 

 
1 Megjegyzés: A repülési id  és az elméleti ismeretek beszámítására lásd még az 1.050(b) pontot 
2 Megjegyzés: A tematika a Repül gép elméleti tematikák kombinációja. Az ’x’-szel jelölt négyzetekben 
szerepl  témakör oktatása a meghatározott engedélyhez kötelez . A ( ) jelölt soroknál az altéma NEM 
használható az adott engedély szintnél. 
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
010 00 00 00 LÉGIJOG ÉS ATC ELJÁRÁSOK X X X 
010 01 00 00 NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK X X X 
010 01 01 00 A Chicagói Egyezmény X X X 
010 01 01 01 I. Rész Légi navigáció 

- Általános alapelvek és alkalmazás: szuverenitás, 
terület,  
- Repülés a Szerz d  Állam területe fölött: nem-
menetrendszer  járatok jogai, menetrendszer  járatok, 
cabotage, leszállás vámrepül tereken, légügyi 
szabályok alkalmazása, repülési szabályok, a 
légijárm  kutatása 
- Intézkedések a léginavigáció el segítésére: 
vámszolgálat, a repül gép megfelel ségének 
követelményei: Légialkalmassági bizonyítvány, a 
személyzet engedélyei, a bizonyítványok és 
engedélyek elfogadása, áruszállítási korlátozások, 
fényképez gép használat, fedélzeti okmányok 
- Nemzetközi szabványok és ajánlások: a szabványok 
és eljárások elfogadása, bizonyítványok és engedélyek 
hitelesítése, hitelesített bizonyítványok és engedélyek 
érvényessége, eltérés a nemzetközi szabványoktól és 
eljárásoktól, az eltérések bejelentése 

X X X 

010 01 01 02 II. Rész: Az ICAO - Nemzetközi Polgári Repülési 
Szervezet 
- Célkit zések, felépítés 

X X X 

010 01 01 03 Kijelölt régiók és regionális irodák X X  
010 01 0 04 Követelmények: 

- Az Egyezmény függelékei (Annexek) 
- Szabványok és ajánlott gyakorlat 
- A légi-navigációs szolgálatok eljárásai 
- Körzeti kiegészít  eljárások 
- Körzeti légi-navigáció 
- Kézikönyvek és körlevelek 

X   

010 01 02 00 Egyéb nemzetközi egyezmények X X X 
010 01 02 01 Nemzetközi Légiszállítási Egyezmény 

- Az öt szabadságjog 
X X  

010 01 02 02 A Tokiói, Hágai és Montreali Egyezmények 
- Jogi hatály 
- A parancsnokpilóta hatásköre 

X X  

010 01 02 03 Az alábbi európai szervezetek megnevezése, 
összetétele, célkit zései, vonatkozó okmányok 
- ECAC – Európai Polgári Repülési Konferencia 
beleértve a JAA – Társult Légügyi Hatóságok 
- EASA – Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 
- EUROCONTROL Szervezet Az Európai 
Repülésbiztonság Szolgálatában 
- EC- Európai Bizottság 

X X X 

010 01 02 04 A Varsói Egyezmény X X  
010 01 03 00 A parancsnokpilóta hatásköre, felel ssége a repülés 

biztonsága és védelme érdekében 
X X  

010 01 04 00 Az üzemben tartók és a pilóták felel ssége a földön, a 
személyekre és javakra vonatkozóan, a légijárm  
üzemeltetéséb l keletkez  károkozás, személyi 
sérülés esetén 

X X  
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REPÜL GÉP  

ATPL CPL IR 
010 01 05 00 Kereskedelmi eljárások és kapcsolódó szabályok- 

(Lízingelés) 
- Légijárm  bérlet (Dry lease) 
- Légijárm  teljes bérlet (Wet lease) 

X X  

010 02 00 00  ANNEX 8 – A LÉGIJÁRM  LÉGI ALKALMASSÁGA 
- alkalmazás 

X X  

010 03 00 00 ANNEX 7 - A LÉGIJÁRM  FELSÉG- ÉS LAJSTROMJELE 
- alkalmazás 

X X  

010 04 00 00 Annex 1 – Személyzet tanúsítása 
- alkalmazás 
- Az Annex 1 és a JAR-FCL kapcsolata 

X X X 

010 05 00 00 
ANNEX 2 - A LÉGTÉRHASZNÁLAT SZABÁLYAI 

X X X 

010 05 01 00 Annex 2 
- A fontosabb meghatározások, a repülési szabályok 
alkalmazása, általános szabályok, látvarepülési (VFR) 
szabályok, IFR – m szerrepülési szabályok, jelzések 
(látjelek), polgári légijárm  elfogása (igazoltatás), 
utazómagasságok táblázata 

X X X 

010 06 00 00 
LÉGINAVIGÁCIÓS ELJÁRÁSOK- LÉGIJÁRM  ÜZEMBEN 
TARTÁS DOC 8168 – OPS/611, 1. KÖTET 

X X X 

010 06 01 00 El szó 
- bevezetés 

X  X 

010 06 02 00 Alkalmazott meghatározások és rövidítések X  X 
010 06 03 00 Indulási eljárások 

- Általános követelmények 
- szabványos indulási eljárások (SID) 
- VOR indulási eljárások 
- Közzétett információk 
- Egyidej  üzemelés párhuzamos vagy közel 
párhuzamos m szeres futópályákon 
- Területi navigációs eljárások RNAV (VOR-DME) 
indulási eljárások 
- FMS/RNAV használata hagyományos indulási 
eljárások végrehajtására 

X  X 
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
010 06 04 00 Megközelítési eljárások (Approach Procedures) 

- Általános követelmények (kivéve a táblázatokat) 
- Megközelítési eljárások tervezése: m szeres 
megközelítési szektor, a fixek pontossága (csak 
metszéspontok pontossági határai, egyéb fixek 
pontossági határai, az útirányt biztosító eszközök 
pontossága, a megközelítési szektorok mérete, 
süllyedési gradiens) 
- Érkezési és megközelítési szegmensek: általában, 
STAR – szabványos érkezési eljárás, kiinduló 
megközelítési szakasz (csak általában), közbens  
megközelítési szakasz, végs  megközelítési szakasz 
(kivéve a táblázatok), MAP - megszakított 
megközelítési szegmens (csak általában) 
- Man verek látással a repül tér körzetében: általában, 
a körözési eljárás látással , biztonságos akadály 
magasság (OCA/H) légtér mérete (táblázatok nélkül), 
MDA/H minimális süllyedési magasság, körözési 
eljárás megszakítása 
- egyidej  ILS üzemelés párhuzamos vagy közel 
párhuzamos futópályákon, 
- Területi navigációs megközelítési eljárások RNAV 
(VOR-DME) 
- FMS/RNAV használata nem-precíziós megközelítési 
eljárások végrehajtásakor 

X  X 

010 06 05 00 Várakozási eljárások (Holding procedures) 
- Az eljárás felépítése (táblázatok nélkül), besorolás, 
az eljárás végrehajtása 
- Biztonságos akadály magasság, OCA/H 

X  X 

010 06 06 00 Magasságmér  beállítási eljárások (Altimeter setting 
az ICAO Doc.7030 kiegészít  területi eljárások 
vonatkozó részével) 
- Alapkövetelmények, a pilóta és az üzembentartó 
eljárásai 

X X X 

010 06 07 00 SSR (másodlagos radar) üzemeltetési eljárások (az 
ICAO Doc. 7030 vonatkozó részének ismeretével) 
- A transzponder üzemeltetése 
- Az ACAS berendezés üzemeltetése 
- TCAS rendszer üzemeltetése 
- Használatos angol kifejezések 

X X X 

010 07 00 00 LÉGIFORGALMI SZOLGÁLATOK (AZ ANNEX 11 ÉS DOC. 
4444 ALAPJÁN) 

X X X 

010 07 01 00 Annex 11 – Légiforgalmi szolgálatok 
- fontosabb meghatározások 

X X X 

010 07 01 01 Általános követelmények: 
- Az ATS feladatai, a légiforgalmi szolgálatok 
felosztása, a szolgálatok és ellen rzött repül terek 
légtereinek kijelölése, a légtér osztályok (az Annex 11 
4. függeléke szerint), RNP – el írt navigációs 
teljesítmény (pontosság), az ATS szolgálatokat ellátó 
szolgálati egységek kijelölése és létrehozása, a 
repüléstájékoztató (FIR) körzetek, ellen rzött légterek 
(CTA, CTR) jellemz i, minimális biztonságos 
magasságok, a vészhelyzetben lév  légijárm  
els bbsége, tartalék (contingency) repülési eljárások, 
az ATS szolgálatoknál használt id  

X X X 
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010 07 01 02 ATC – Légiforgalmi irányító szolgálat 
- Alkalmazás 
- Az ATC egységek biztosítása, a szolgálatok 
m ködése, elkülönítési minimumok, a szakszolgálati 
engedélyek tartalma, az engedélyek koordinálása, 
személyek és járm vek mozgásának irányítása a 
repül téren 

X X X 
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
010 07 01 03 Légiforgalmi tájékoztató szolgálat 

-Alkalmazás 
-A tájékoztató szolgálatok feladatköre 
-légiforgalmi tájékoztató rádióadások (ATIS, stb.) 

X X X 

010 07 01 04 -Riasztó szolgálat (Alerting Service) 
-alkalmazás, a kutató-ment  központok értesítése 
(csak INCERFA, ALERFA, DETRESFA), a 
vészhelyzetben lév  légijárm  közelségében m köd  
légi járm veknek adott tájékoztatás 

X X X 

010 07 01 05 Az egyes RNP típusok azonosító jellemz i, az ATS 
útvonalak azonosító jelei (kivéve SID és STAR), Annex 
11.  1. Függelék 

X X X 

010 07 03 00 Repülési szabályok és a légiforgalmi szolgálatok 
eljárásai az ICAO Doc. 4444 – RAC/501/11 és az 
ICAO Doc. 7030 körzeti eljárások alapján 
-meghatározások 
-kapcsolat más dokumentumokkal 

X X X 

010 07 03 01 -Általános megfontolások 
-a légiforgalmi szolgálatok általános m ködési 
szabályai: repülési terv benyújtása, áttérés IFR-r l 
VFR-re, engedélyek és tájékoztatások, a forgalom 
áramlásának szabályozása, magasságmér  beállítási 
eljárások, a „heavy” turbulenciakategória és MLS 
állapot jelzése, helyzetjelentés, légiforgalmi esemény-
jelentés, eljárások az összeütközés-kikerül  
rendszerrel (ACAS) felszerelt légijárm vekre. 
-A Doc. 4444 1.sz. Függeléke 

X X X 

010 07 03 02 -Területi irányító szolgálat (Area Control Service) 
-Az ellen rzött forgalom elkülönítésének általános 
módszerei 
-Függ leges elkülönítés: a függ leges elkülönítés 
alkalmazása, a minimális függ leges elkülönítés, 
minimális utazómagasság, utazómagasság 
meghatározása, függ leges elkülönítés emelkedéskor, 
vagy süllyedéskor 
-Oldalirányú elkülönítés alkalmazása, hosszirányú 
elkülönítés alkalmazása (kivéve szuperszonikus 
forgalom esetében) 
-Az elkülönítési minimumok csökkentése 
-Légiforgalmi iránytói engedélyek: tartalom, az ATC 
engedély leírása, engedély saját elkülönítésre VMC 
körülmények között, mérvadó forgalomra vonatkozó 
tájékoztatás, engedély a Flight Plan kért módosítására 
-Kényszer (vész) helyzet és összeköttetés 
megszakadása: vészhelyzeti eljárások (csak általános 
els bbség, vészsüllyedés, a parancsnokpilóta 
tevékenysége), föld-leveg  összeköttetés 
megszakadása (csak a pilótára vonatkozó eljárások), 
polgári repül gép elfogási eljárása 

X X X 

010 07 03 03 Bevezet  irányító szolgálat (Approach Control Service) 
-Induló légijárm : általános indulási eljárások, 
engedély emelked  légijárm nek saját elkülönítésre 
VMC-ben, az induló légijárm veknek adott információk 
-Érkez  légijárm : általános szabályok érkez  
légijárm veknek, süllyedési engedély saját 
elkülönítéssel VMC-ben, megközelítés látással, 

X X X 
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m szeres megközelítés, várakozás, bevezetési 
sorrend, várható bevezetési id  (EAT), tájékoztatás az 
érkez  forgalomnak 

010 07 03 04 Repül téri irányító szolgálat (Aerodrome Control 
Service) 
-A repül téri irányító torony feladata: általában, 
riasztószolgálat ellátása, a VFR üzemelés 
felfüggesztése 
-Forgalom és forgalmi körök: a használatos futópálya 
kiválasztása 
-A légijárm veknek adott tájékoztatás: a légijárm vek 
m ködésére vonatkozó tájékoztatás, tájékoztatás a 
repül téri állapotokra 
-A repül téri forgalom irányítása: az érkez  és induló 
légijárm vek els bbségi sorrendje, az érkez  és induló 
forgalom ellen rzése, a légijárm vek keltett örvény 
turbulencia szerinti kategorizálása és a hosszirányú 
elkülönítés növelése, különleges VFR engedélyezése 

X X X 

010 07 03 05 Repüléstájékoztató szolgálat és riasztószolgálat 
-Repüléstájékoztató szolgálat 
-Riasztószolgálat 

X X X 

010 07 03 06 Radar használata a légiforgalmi szolgálatoknál 
-általános szabályok: a radar korlátozásai, azonosító 
eljárások (csak az azonosítás fogalma), helyzet-
tájékoztatások, irányítás radar vektorok adásával 
-a radar használata az iránytó (ATC) szolgálatoknál 

X  X 

010 08 00 00 LÉGIFORGALMI TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT AZ ANNEX 15 
ALAPJÁN X 

X X 

010 08 01 00 Annex 15 
-fontosabb meghatározások 
-alkalmazás 

X X X 

010 09 00 00 REPÜL TEREK – AZ ANNEX 14 I. ÉS II. KÖTETEI ALAPJÁN X X X 
010 09 01 00 Annex 14 

-Meghatározások 
X X X 

010 09 01 01 Repül tér adatok: 
-A m ködési terület és kapcsolódó létesítmények 
állapota 

X X X 

010 09 01 02 Látjelek a navigációhoz 
-Irányjelz k és utasítást adó jelzések 
-Felfestések 
-Fények 
-Jelek 
-Helyjelz k 

X X X 

010 09 01 03 Az akadályok megjelölésére szolgáló jelölések 
-Az akadályok megjelölése 
-Akadályfények 

X X X 

010 09 01 04 Egyes területek korlátozott használatának megjelölése X X X 
010 09 01 05 Vészhelyzeti és egyéb szolgálatok 

-ment  és t zoltó szolgálatok 
-el tér ügyelet 
-légijárm vek el téri kiszolgálása 

X X X 

010 09 01 06 A. Függelék az Annex 14-hez 
-a közzétett távolságadatok kiszámítása 
-rádió-magasságmérés védett területe 
-bevezet  és futópálya fénysorok 

X X X 
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
010 10 00 00 EGYSZER SÍTÉSEK (ANNEX 9 – FACILITATION ALAPJÁN) 

-Meghatározások 
X X X 

010 10 01 00 Légijárm vek belépése és elindulása 
-A légijárm  okmányok rendeltetése, leírása és 
használata 
General declaration 

X X X 

010 10 02 00 Személyek és poggyászaik beléptetése és kiléptetése 
-A személyzetek és az operator egyéb 
alkalmazottainak belépési követelményei és eljárásai 

X X X 

010 11 00 00 KUTATÁS ÉS MENTÉS (AZ ANNEX 12 ALAPJÁN) X X X 
010 11 01 00 Annex 12 rövid tartalma 

-Meghatározások 
X X X 

010 11 01 01 Szervezet 
-A SAR (Search and Rescue) szolgálat létrehozása 
-SAR körzetek kijelölése 
-A SAR szolgálati egységek kijelölése és felszerelése 

X X X 

010 11 01 02 Együttm ködés 
-Államok közötti együttm ködés 
-Együttm ködés egyéb szolgálatokkal, szervezetekkel 

X X X 

010 11 01 03 M ködési szabályok, eljárások 
-A parancsnokpilóta feladatai a baleset helyszínén 
-A vészhelyzet rádióadást vev  parancsnokpilóták 
kötelezettsége 
-Kutató-ment  szolgálatok jelzései 

X X X 

010 11 01 04 Kutató-ment  szolgálatok jelzései 
-A felszíni járm vek jelz rendszere 
-Föld -Leveg  között alkalmazott jelkódok 
-Leveg  –Föld kapcsolat jelrendszere 

X X X 

010 12 00 00 BIZTONSÁG (AZ ANNEX 17 – SECURITY ALAPJÁN) X X  
010 12 01 00 Annex 17 X X  
010 12 01 01 Általában 

-Célok és feladatok 
X X  

010 12 01 02 Szervezet 
-Együttm ködés és koordinálás 

X X  

010 12 01 03 Operátorok: légitársaságok biztonsági programja X X  
010 13 00 00 LÉGIJÁRM  BALESET KIVIZSGÁLÁS (ANNEX 13 ALAPJÁN) X X X 
010 13 01 00 Annex 13 

-Meghatározások 
-Alkalmazás 

X X  

010 14 00 00 JAR-FCL X X X 
010 15 00 00 NEMZETI JOGSZABÁLYOK X X X 
010 15 01 00 Nemzeti jogszabályok és a vonatkozó ICAO 

Annexekt l és JAR-októl való eltérések 
X X X 
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
020 00 00 00 ÁLTALÁNOS REPÜL GÉP ISMERET X X X 
021 00 00 00 REPÜL GÉP SÁRKÁNY ÉS RENDSZEREI: ELEKTROMOS, 

HAJTÓM , FEDÉLZETI MENT FELSZERELÉS 
X X  

021 00 00 00 LÉGIJÁRM  SÁRKÁNY ÉS RENDSZEREI: ELEKTROMOS, 
HAJTÓM , FEDÉLZETI MENT FELSZERELÉS 

  X 

021 01 00 00 REPÜL GÉP SÁRKÁNY ÉS RENDSZEREI X X X 
021 01 01 00 Repül gép törzs 

-Szerkezeti típusok 
-Szerkezeti elemek és anyagok 
-Stress (feszültség) 

X 
X 

 

021 01 02 00 Vezet fülke és utastér ablakok 
-Szerkezet (laminált üveg) 
-Szerkezeti korlátozások 

X X  

021 01 03 00 Szárny 
-Szerkezeti típusok 
-Szerkezeti elemek és anyagok 
-A hajtóm vek stb. feszültség csökkentése 
-Stress (feszültség) 

X X 
 
 
° 

 

021 01 04 00 Stabilizáló felületek 
-Függ leges, vízszintes és V farokfelületek 
-Szerkezeti anyagok 
-Er hatások 
-„flutter” (flatter: a szárnyak hajlító-csavaró lengése) 
-kiegyenlít  rendszer 
-Mach trim 

X X 
 
 
 
 
 
 
° 

 

021 01 05 00 Futóm  
-Különböz  típusok 
-Szerkezeti kialakítás 
-Rögzít  rendszerek és vészkibocsátó rendszerek 
-A véletlen behúzódást megakadályozó szerkezetek 
-A helyzetet és a mozgást jelz  fények, m szerek 
-Orrkerék vezérlés 
-Kerekek és köpenyek (szerkezet, korlátozások) 
-Kerékfék rendszerek 
 -szerkezet 
 -parkolófék 
 -a blokkolás-gátló m ködése 
 -automatikus fékez  rendszer m ködése 
 -m ködést, meghibásodást jelz  rendszer 

X X  
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
021 01 06 00 Kormányszervek (szerkezeti kialakítás és m ködés) X X  
021 01 06 01 Els dleges vezérl  szervek 

-magassági-, cs r -, és oldalkormány 
-trim 
-m ködtetés módja (mechanikus, hidraulikus, 
elektromos, fly-by-wire) 
-m ködés, jelz m szerek, figyelmeztet  rendszerek 
-átviteli (kormány) er k 

X X  

021 01 06 02 Másodlagos vezérl  szervek 
-belép él és kilép él felhajtóer  növel  szerkezetek 
-felhajtóer  lerontó szerkezetek és fékek 
-Változtatható magassági kormány 
-m ködtetési mód (mechanikus, hidraulikus, 
elektromos, fly-by-wire) 
-m ködés, jelz m szerek, figyelmeztet  rendszerek 
-veszélyes helyzetek és potenciális meghibásodások 

X X  

021 01 07 00 Hidraulika rendszerek    
021 01 07 01 A hidromechanika alapelvei 

-hidraulika folyadékok 
-hidraulikus rendszerek sematikus felépítése és 
m ködése 

X X  

021 01 07 02 Hidraulikus rendszerek 
-f -, tartalék-, és vészrendszerek 
-m ködés, jelz m szerek, figyelmeztet  rendszerek 
-kisegít  rendszerek 

X X  

021 01 08 00 Leveg hajtású rendszerek (csak dugattyús-motoros 
repül gépek) 

X X X 

021 01 08 01 Pneumatikus rendszerek 
-energiaforrások 
-a pneumatikus rendszerek sematikus felépítése és 
m ködése 

X X  

021 01 08 02 Kondicionáló rendszer 
-f tés és h tés 
-szerkezet, m ködés és vezérl  szervek 

X X  

021 01 08 03 Nyomásrendszer 
-kabinmagasság, maximális kabinmagasság, 
nyomáskülönbség 
-a repül gép túlnyomásos terei 
-m ködés és jelz m szerek 
-biztonsági és figyelmeztet  rendszerek 
-gyors dekompresszió, veszélyes kabinmagasság 
jelzés 
-vészhelyzeti eljárások 

X X  

021 01 08 04 Jégtelenít  rendszerek 
-szárnyak és vezérsíkok pneumatikus (felfújható) 
belép él jégtelenít  rendszere 
-sematikus felépítés 
-üzemeltetési korlátozások 
-szakaszos programú automatika m ködése 

X X X 
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
021 01 09 00 Leveg hajtású rendszerek légcsavaros-gázturbinás és 

sugárhajtású repül gépek 
X X X 

021 01 09 01 Pneumatikus rendszerek 
-energiaforrások 
-sematikus felépítés 
-potenciális meghibásodások, figyelmeztet  eszközök 
-m ködés, jelz m szerek, figyelmeztet  rendszerek 
-pneumatikus hajtású rendszerek 

X X  

021 01 09 02 Légkondicionáló rendszer 
-szerkezet, m ködés, üzemeltetés, jelz m szerek és 
figyelmeztet  rendszerek 
-f tés és h tés 
-h mérséklet-szabályozás, automatikus és manuális 
-torlóleveg  (ram air) szell zés 
-sematikus felépítés 

X X  

021 01 09 03 Jegesedés-gátló rendszerek 
-hordozófelület (repül gép) és kormányfelületek, 
hajtóm , légfelvev k, szélvéd üveg 
-sematikus szerkezeti felépítés, üzemeltetési 
korlátozások, indítás, ciklikus programú automatika 
használata  
-jegesedés-jelz  rendszerek 

X X X 

021 01 09 04 Nyomásszabályzó rendszer 
-kabinmagasság, maximális kabinmagasság, 
nyomáskülönbség 
-a repül gép túlnyomásos terei 
-m ködés és jelz m szerek 
-biztonsági és figyelmeztet  rendszerek 
-gyors dekompresszió, veszélyes kabinmagasság 
jelzés 
-vészhelyzeti eljárások 

X X  

021 01 10 00 Nem-pneumatikus jegesedés-gátló és jégtelenít  
rendszer 

X X X 

021 01 10 01 Az alábbiak sematikus szerkezete és m ködése: 
-légfelvev  nyílások 
-légcsavar (repül gép) 
-pitotcs , statikus vev k, átesés-jelz  szenzor 
-szélvéd  jégtelenítés 
-csapadék eltávolító/ablaktörl  rendszer 

X X X 

021 01 11 00 Tüzel anyag rendszer X X  
021 01 11 01 Tüzel anyag tartályok 

-szerkezeti elemek és típusok 
-a tartályok elhelyezése egy és több-hajtóm ves 
repül gépen 
-a tartályok feltöltési sorrendje és típusai 
-kifogyaszthatatlan tüzel anyag 

X X  

021 01 11 02 Tüzel anyag táplálás 
-gravitációs és nyomás alatti beszállítás 
-kereszttáplálás 
-sematikus szerkezeti felépítés 

X X  

021 01 11 03 Tüzel anyag légi vészelereszt  rendszer X X  
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
021 01 11 04 A tüzel anyag rendszer ellen rzése 

-m ködés, jelz m szerek, figyelmeztet  rendszerek 
-tüzel anyag gazdálkodás (fogyasztási sorrend 
vezérlése) 
-mér pálca 

X X  

021 02 00 00 
ELEKTROMOSSÁG 

X X X 

021 02 01 00 DC= egyenáram AC= váltóáram X X X 
021 02 01 01 Általában: 

-elektromos áramkörök 
-feszültség, áram, ellenállás 
-Ohm törvénye 
-Ellenállásos áramkörök 
-Az ellenállás, mint a h mérséklet függvénye 
-Elektromos teljesítmény, elektromos munka 
-Biztosítékok (feladat, típus és m ködés) 
-Az elektromágneses tér )mez ) 
-A kondenzátor (feladata) 

X X X 

021 02 01 02 Akkumulátorok 
-Típusok, jellemz k, karakterisztikák 
-Kapacitás 
-Alkalmazás 
-Mint veszélyforrás 

X X X 

021 02 01 03 Mágnesesség 
-permanens mágnesek 
-elektromágnesesség: 
 -relék, áramköri megszakító, szolenoid szelep 
 (alapelv, feladat és alkalmazás) 
-elektromágneses teljesítmény 
-elektromágneses indukció 

X X X 

021 02 01 04 Generátorok 
-alternátor (váltóáramú generátor) 
 -m ködési elv, feladat és alkalmazás 
 -jelz m szerek 
 -szabályozás, ellen rzés, védelem 
 -gerjesztési módok 
-indítógenerátor 

X X X 

021 02 01 05 Energia elosztás 
-AC áramelosztó rendszerek (sínek) 
-az elektromos repülési m szerek/rendszerek 
ellen rzése 
 -ampermér , voltmér   
 -jelz tablók 
-elektromos fogyasztók 
-DC elosztó rendszer: 
 -szerkezet, m ködés és ellen rzés 
 -elemi kapcsoló áramkörök 

X X X 

021 02 01 06 Inverter (alkalmazás) X X X 
021 02 01 07 A repül gép sárkány, mint elektromos vezet  X X  
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
021 02 02 00 Váltóáram (AC) X X  
021 02 02 01 Általában 

-egy és többfázisos váltóáram 
-frekvencia 
-fáziseltolás 
-AC áramköri elemek 

X X  

021 02 02 02 Generátorok 
-Háromfázisú generátor 
-Szénkefe nélküli generátor (szerkezet és m ködés) 
-Generátor meghajtás: 
 -állandó fordulatszámú 
 -integrált hajtás 

X X  

021 02 02 03 AC teljesítmény elosztás 
-szerkezet, m ködés és ellen rzés 
-véd áramkörök, generátorok párhuzamosítása 

X X  

021 02 02 04 Transzformátorok 
-feladata 
-típusok, alkalmazás 

X X  

021 02 02 05 Szinkron és aszinkron motorok 
-m ködési elv 
-alkalmazás 

X X  

021 02 02 06 Átalakító/egyenirányító készülékek X X  
021 02 03 00 Félvezet k 

-a félvezet k m ködési elve 
-félvezet  ellenállások (tulajdonság és alkalmazás) 
-egyenirányító (m ködés és alkalmazás) 
-tranzisztor (m ködés és alkalmazás) 
-dióda (m ködés és alkalmazás) 

X X  

021 02 04 00 Alapvet  komputer ismerete X X  
021 02 04 01 Logikai áramkörök X X  
021 02 04 02 Logikai szimbólumok X X  
021 02 04 03 Kapcsoló áramkörök és logikai szimbólumok X X  
021 02 05 00 Rádióhullámok terjedési elmélete (csak alapelv) X X X 
021 02 05 01 Alapelvek 

-Elektromágneses hullámok 
-Hullámhossz, amplitúdó, fázisszög, frekvencia 
-Frekvenciasávok, oldalsávok, egyoldali sávok 
-Impulzusjellemz k 
-Viv  (hordozó) frekvencia, moduláció, de-moduláció 
-A moduláció típusai (amplitúdó, frekvencia, impulzus, 
multiplex) 
-Oszcillátor áramkörök 

X 
X X 

021 02 05 02 Antennák 
-Karakterisztika 
-Polarizáció 
-Antenna típusok 

X X X 
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
021 02 05 03 Hullámterjedés 

-Felületi hullámok 
-Térhullámok 
-Különböz  frekvencia tartományok terjedése 
-Frekvencia prognózis 
-Fading 
-A terjedést befolyásoló tényez k (visszaver dés, 
elnyelés, interferencia, éjjeli hatás, parthatás, 
hegyhatás, sztatikus töltés) 

X X X 

021 03 00 00 HAJTÓM VEK X X  
021 03 01 00 Dugattyús motorok X X  
021 03 01 01 Általában 

-Típusok általában 
-A négyütem  bels égés  motor m ködési elve 
-Szerkezeti részegységek 

X X  

021 03 01 02 Kenési (olaj) rendszer 
-Feladat 
-Sematikus szerkezet 
-Ellen rz  m szerek és jelzések 
-Ken anyagok (olajok) 

X X  

021 03 01 03 Légh tés 
-Rendszer ellen rzés 
-Hengerfej h mérséklet 
-H t  terel lapok (cowl flaps) 

X X  

021 03 01 04 Gyújtás 
-Feladata, sematikus rendszer 
-Gyújtási rendszerek 
-Gyújtómágnes ellen rzés 

X X  

021 03 01 05 Motor tüzel anyag rendszer 
-Porlasztó (szerkezet és m ködés, porlasztó 
jegesedés) 
-Tüzel anyag befecskendez  rendszer (szerkezet, 
m ködés) 
-Tartalék légfelvev  

X X  

021 03 01 06 Motor teljesítmény 
-Nyomásmagasság, légs r ség magasság 
-Teljesítmény a légnyomás és h mérséklet 
függvényében 

X X  

021 03 01 07 Teljesítménynövel  eszközök 
-Turbófeltölt , szuperfeltölt  (szerkezet, hatása a 
motor teljesítményre) 

X X  

021 03 0108 Tüzel anyag 
-Benzin típusok, fokozatok 
-Robbanási jellemz k, oktánszám 
-Repül benzinek színkódja 
-Adalékok 
-Víztartalom, jégkristály képzésidés 
-Fajsúly 
-Tartalék tüzel anyag típusok, a specifikációk közti 
eltérések, korlátozások 

X X  

021 03 01 09 Keverék 
-Dús és szegény keverék 
-Legnagyobb teljesítmény és gazdaságos teljesítmény 
keverék 

X X  
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
021 03 01 10 Légcsavar 

-Fix beállítási szög  és állandó sebesség  légcsavar 
-Légcsavar elv és üzemeltetés egy és többmotoros 
repül gépen 
-Légcsavar ellen rzés 
-Légcsavar hatásfoka a repülési sebesség 
függvényében 
-Repül gép és motor védelem: légcsavar üzemeltetés 
földön, leveg ben, durva és finom szögállítás 
korlátozások  

X X  

021 03 01 11 Motor kiszolgálás és vezérlés 
-Teljesítmény beállítás, teljesítmény tartomány 
-Keverék beszabályozás 
-Üzemi korlátozások 

X X  

021 03 01 12 Üzemeltetési jellemz k 
-Maximális és minimális RPM 
-Motor vibráció és kritikus RPM 
-Helyesbít  tevékenység rendellenesség észlelésekor 
motorindítás, melegítés és repülés alatt 

X X  

021 03 02 00 Gázturbinás hajtóm  X X  
021 03 02 01 M ködési elv X X  
021 03 02 02 

Szerkezeti típusok 
-Centrifugális 
-Axiális 
-Szabadturbina 
-Egytengelyes turbina 
-Légcsavaros gázturbina 
-Sugárhajtóm  
-Turbóventilátoros sugárhajtóm  

X 
 
 
° 
° 

X 
 
 
° 
° 

 

021 03 03 00 Hajtóm  szerkezet X X  
021 03 03 01 Légfelvev  (szívótorok) 

-feladata 
X X  

021 03 03 02 Kompresszor 
-Feladat 
-Szerkezet és m ködési üzemmód 
-Lapátsérülés hatása 
-Kompresszor átesés és kihagyás 
-Kompresszor-jellemz k 

X X  

021 03 03 03 Diffúzor (leveg  belép  nyílás) 
-feladata 

X X  

021 03 03 04 Tüzel tér 
-Feladat, típusok, munkafolyamat 
-Keverési viszony 
-Befecskendez  fúvókák 
-Termikus terhelés 

X X  

021 03 03 05  Turbina 
-Feladat, szerkezet, m ködési elv 
-Termikus és mechanikus feszültségek 
-Lapátsérülés hatása 
-Kilép  gázh mérséklet ellen rzés 

X X  
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
021 03 03 06 Fúvócs  

-Feladat 
-Különböz  típusai 
-Zajcsökkent  eszközök 

X X  

021 03 03 07 Nyomás, h mérséklet és leveg áramlás a gázturbinás 
hajtóm ben 

X X  

021 03 03 08 Sugárfordító (teljesítmény) 
-Feladat, típusai, m ködési elv 
-Hatásfok 
-Használat és ellen rzés 

X X  

021 03 03 09 Teljesítmény és teljesítménynövelés 
-Vízbefecskendezés, m ködési elv 
-Alkalmazás, rendszer ellen rzés 

X X  

021 03 03 10 Forróleveg  elvezetés 
-A leveg  elvezetés hatása a tolóer re, kilép  
gázh mérsékletre, fordulatszámra és nyomásviszonyra
-A leveg elvezetés hatása a teljesítményre 

X X  

021 03 03 11 Segédberendezések meghajtásháza 
-Feladat 

X X  

021 03 04 00 A hajtóm  rendszerei X X  
021 03 04 01 Gyújtás 

-Feladat, típusai, részegységei, üzemeltetés, 
biztonsági szempontok 

X X  

021 03 04 02 Indítórendszer (starter) 
-Feladat, típus, szerkezet, üzemmód 
-Vezérlés és ellen rzés 
-Önszabályzó minimális és üresjárat 

X X  

021 03 04 03 Meghibásodások indításnál  
-okok és megel zés 

X X  

021 03 04 04 Tüzel anyag rendszer 
-Szerkezet, részegységek 
-Üzemeltetés és ellen rzés 
-Meghibásodások 

X X  

021 03 04 05 Kenési (olaj) rendszer 
-Szerkezet, részegységek 
-Üzemeltetés és ellen rzés 
-Meghibásodások 

X X  

021 03 04 06 Tüzel anyag 
-A h mérséklet hatása 
-Szennyez dés 
-Adalékok 

X X  

021 03 04 07 Tolóer  
-Tolóer  képlet 
-Flat rated hajtóm  
-Tolóer  a repülési sebesség, leveg  s r ség, 
nyomás, h mérséklet és RPM függvényében 

X X  

021 03 04 08 Hajtóm  üzemeltetés és m ködés ellen rzés X X  
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
021 03 04 09 Teljesítmény 

-Megosztott teljesítmény  hajtóm vek 
-A s r ség szerepe 
-Flat rated hajtóm  

   

021 03 05 00 Segédhajtóm  egység (APU) X X  
021 03 05 01 Általában 

-Feladat, típusok 
-Elhelyezés 
-Üzemeltetés és ellen rzés 

X X  

021 03 05 02 Torlóleveg s turbina 
-feladata 

X X  

021 04 00 00 VÉSZMENT  FELSZERELÉSEK X X  
021 04 0100 Ajtók és vészkijáratok 

-megközelíthet ség 
-normál és vészhelyzeti üzemeltetés 
-jelölések 
-kijárati padló jelölések 
-a személyzet vészkijáratai 
-utasok vészkijáratai 
-ment csúszdák, ment tutajok, úszóeszközök 
használata 

X X  

021 04 02 00 Füstjelzés 
-a füstjelz  detektorok elhelyezése, jelzésmódja, 
m köd képesség ellen rzés 

X X  

021 04 03 00 T zjelz  rendszer 
-a detektorok elhelyezése, riasztási mód, 
m köd képesség ellen rzés 

X X  

021 04 04 00 T zoltó felszerelés 
-elhelyezés, m ködtetés, t zoltó töltet és jelz m szer, 
funkcionális ellen rzés 

X X  

021 04 05 00 A légijárm  oxigénellátó rendszere 
-M ködési elv 
-Védelem, megtalálhatóság 
-Használati rend gyors dekompresszió esetén 
-A folyamatos áramlású és igény szerinti elosztó 
álarcok összehasonlítása 
-Oxigéngenerátotok 
-Az oxigénhasználat veszélyei, biztonsági szabályok 

X X  

021 04 06 00 Vészment  felszerelés 
-Hordozható kézi t zoltó készülék 
-Füstvéd  álarc, sisak 
-Hordozható oxigén készülék 
-Vészhelyzeti helyzetjeladó, rádióadó 
-Ment mellény, ment tutaj 
-Zseblámpa, vészvilágítás 
-Kézi hangosbeszél  
-Fejsze 
-T zálló keszty  
-Vészhelyzeti úszóeszközök 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
° 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
° 
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REPÜL GÉP  

ATPL CPL IR 
022 00 00 00 M SZER RENDSZEREK – REPÜL GÉPEK X X  
022 00 00 00 M SZER RENDSZEREK – LÉGIJÁRM VEK   X 
022 01 00 00 

REPÜLÉSI M SZEREK 
X X X 

022 01 01 00 Leveg jel m szerek (Air Data instruments) X X X 
022 01 01 01 Pitot és sztatikus rendszer 

-Pitotcs , szerkezet, m ködési elv 
-Sztatikus vev k 
-Meghibásodások 
-F tés 
-Tartalék sztatikus vev  

X 
X 

X 

022 01 01 02 Magasságmér  (altimeter) 
-Szerkezet, m ködési elv 
-Kijelzés, légnyomás beállítás 
-Hibák 
-Helyesbít  táblázatok 
-Mérési pontosság 

X X X 

022 01 01 03 Sebességmér  (Airspeed indicator) 
-Szerkezet és m ködési elv 
-M szersebesség (IAS) 
-A sebességtartomány színskálák jelentése 
-Maximális sebesség mutató: VMO, MMO 
-Hibák, mérési pontosság,  

X X X 

022 01 01 04 Mach szám m szer 
-Mach szám képlet 
-Szerkezet, m ködési elv 
-Kijelzés, skála 
-Különböz  szerkezeti megoldások 
-Hibák, mérési pontosság,  

X   

022 01 01 05 Variométer (VSI) – Függ leges sebesség 
-Szelencés (VSI) és IVSI 
-Szerkezet és m ködési elv 
-Kijelzés 

X X X 

022 01 01 06 Air Data (ADC) komputer – leveg jel komputer 
-M ködési elv 
-Bevitt és kiadott jelek, jelzések 
-A leveg  jelek használata 
-Blokkdiagram 
-A rendszer ellen rzése 

X   
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
022 01 02 00 Giroszkópos m szerek X X X 
022 01 02 01 Giroszkóp alapismeretek 

-A giroszkóp er k elmélete (stabilitás, precesszió) 
-Típusok, szerkezet, m ködési elv 
 -függ leges tengely  giroszkóp (vertical) 
 -irány giroszkóp 
 -szögsebesség giroszkóp 
 -egy szabadságfokú giroszkóp 
 -lézer giroszkóp (ring laser gyro) 
-látszólagos elsodródás (látszólagos mozgás) 
-rendszertelen elsodródás 
-felfüggesztési módok 
-meghajtás típusok 

X X X 

022 01 02 02 Irány giroszkóp 
-szerkezet és m ködési elv 

X X X 

022 01 02 03 Giroszkópos irányjelz  rendszer 
-szerkezet és m ködési elv 
-részegységek 
-felfüggesztés és üzemmódok 
-forduló és gyorsulási hibák 
-alkalmazás, a kimen jelek felhasználása 

X X X 

022 01 02 04 Térbeli helyzetjelz  (függ leges tengely ) giroszkóp 
-szerkezet és m ködési elv 
-jelz m szer (m horizont) típusok 
-forduló és gyorsulási hibák 
-alkalmazás, a kimen jelek felhasználása 

X X X 

022 01 02 05 Elfordulás és d lésjelz  m szer (szögsebesség 
giroszkóp) 
-szerkezet és m ködési elv 
-m szer típusok 
-alkalmazási hibák 
-alkalmazás, a kimen jelek felhasználása 
-forduló koordinátor 

X X X 

022 01 02 06 Giroszkópokkal stabilizált platform 
-használt típusok 
-gyorsulásmér , mér rendszerek 
-szerkezet és m ködési elv 
-platform egyeztetés 
-alkalmazás, a kimen adatok felhasználása 

X   

022 01 02 07 Rögzített (nem stabilizált platformú) inerciális rendszer 
-Szerkezet és m ködési elv 
-Használatos típusok 
-Bemen  (input) jelek 
-Alkalmazás, a kimen  (output) adatok felhasználása 

X   

022 01 03 00 Mágneses irányt  
-Szerkezet és m ködési elv 
-Hibák (deviáció, inklináció) 

X X X 
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
022 01 04 00 Rádió-magasságmér  

-Részegységek 
-Frekvencia tartomány 
-M ködési alapelv 
-Kijelzés 
-Hibák 

X X X 

022 01 05 00 Elektronikus repülési m szer rendszer (EFIS) 
-Adatkijelz  típusok 
-Bemen  (input) adatok 
-Kezel pult, kijelz  egység 
-Példa egy tipikus repül gép rendszerre 

X X X 

022 01 06 00 FMS – Flight Management System 
-Általános alapelvek 
-Bemen  és kimen  adatok 

X   

022 02 00 00 AUTOMATIKUS REPÜL GÉP-VEZÉRL  RENDSZEREK X X X 
022 02 01 00 FD - Flight Director – repülés-vezérl  rendszer 

-Feladat és alkalmazás 
-Blokkdiagram, részegységek 
-Üzemmódok 
-Üzemi paraméterek a repülés különböz  fázisaiban 
-Utasítás üzemmódok 
-Üzemmód jelz m szer 
-Rendszer ellen rzés 
-Határértékek, üzemi korlátozások 

X X X 

022 02 02 00 AP - Autopilot 
-Feladat és alkalmazás 
-Típusok (különböz  tengelyekre) 
-Blokkdiagram, részegységek 
-Oldalirányú (lateral) üzemmódok 
-Hossztengely (longitudinal) irányú üzemmódok 
-Közös üzemmódok 
-Automatikus leszállás, m veleti sorrend 
-Rendszer koncepció automatikus leszállásra, 
átstartolásra, felszállásra, „fail passive, fail operational”
-Vezérlési módok 
-Jelátvitel a kormányszervekre 
-Üzemeltetés és programozás a repülés különböz  
fázisaiban 
-A rendszer m ködésének ellen rzése 
-Határértékek, üzemi korlátozások 

X X X 
 
 
 
 
 
 
° 
° 

022 02 03 00 A repülési üzemi tartomány védelme (betartása) 
-Feladat 
-Bemen  (input) adatok és jelek 
-Kimen  (output) adatok és jelek 
-Rendszer ellen rzés 

X   

022 02 04 00 Oldalkormány csillapítás (yaw damper) – stabilitást 
növel  rendszer 
-Feladat 
-Blokkdiagram, részegységek 
-Jelcsatolás a függ leges vezérsíkhoz 

X X X 
 
 
 
° 
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
022 02 05 00 Automatikus bólintás (pitch) trim 

-Feladat 
-Input adatok, jelek 
-Üzemmód 
-Vízszintes vezérsík, trimlap m ködtetés 
-Rendszer ellen rzés, üzembiztonság 

X   

022 02 06 00 Tolóer  kiszámítás 
-Feladat 
-Részegységek 
-Input adatok, jelek 
-Output adatok, jelek 
-Rendszer ellen rzés 

X   

022 02 07 00 Tolóer  –automata 
-Feladat és alkalmazás 
-Blokkdiagram, részegységek 
-Üzemmódok 
-Automatikus üzemeléshez az üzemmód kiválasztás 
-Jeladás a tolóer kar mechanikus egységéhez 
-Üzemeltetése és programozása különböz  repülési 
fázisban 
-Rendszer ellen rzés 
-Határértékek, üzemi korlátozások 

X   

022 03 00 00 FIGYELMEZTET JEL ÉS ADATRÖGZÍT  BERENDEZÉSEK X X  
022 03 01 00 Figyelmeztetések általában 

-Figyelmeztetések osztályozása 
-Kijelz , mutató jelzések 

X X  

022 03 02 00 Magasságriasztó rendszer 
-Feladat 
-Blokkdiagram, részegységek 
-Üzemeltetés és rendszer ellen rzés 

X   

022 03 03 00 GPWS veszélyes földközelség riasztó rendszer 
-Feladat 
-Blokkdiagram, részegységek 
-Input adatok, jelek 
-Riasztási módok 
-A rendszer épségének ellen rzése 

X   

022 03 04 00 TCAS – összeütközés-elkerül  rendszer 
-Feladat 
-Riasztási módok 

X   

022 03 05 00 Sebesség túllépés riasztás 
-Feladat 
-Input adatok, jelek 
-Kijelz , mutatók 
-M ködés ellen rzés 
-A meghibásodás hatása az üzemeltetésre 

X   

022 03 06 00 Átesés riasztás 
-Feladat 
-Egy egyszer sített rendszer lényeges elemei 
-Blokkdiagram, olyan rendszer elemei, ahol állásszög 
indikátor van 
-üzemeltetés 

X X  
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
022 03 07 00 FDR – repülési adatrögzít k 

-feladat 
-blokkdiagram, részegységek 
-üzemeltetés 
-rendszer ellen rzés 

X   

022 03 08 00 CVR – pilótafülke hangrögzít  
-Feladat 
-Blokkdiagram, részegységek 
-Üzemeltetés 

X   

022 03 09 00 Rotor és hajtóm  RPM túllépés/minimum alá 
csökkenés figyelmeztet  jelzése 
-Feladat 
-Input adatok, jelzések 
-Kijelz , m szermutatók 
-M ködés ellen rzés 
- A meghibásodás hatása az üzemeltetésre 

   

022 04 00 00 A HAJTÓM EGYSÉG ÉS RENDSZEREK ELLEN RZ  
M SZEREI 

X X  

022 04 01 00 Nyomásjelz  m szerek 
-Szenzorok 
-Nyomásm szerek 
-A színskála jelentése 

X X  

022 04 02 00 H mérsékletjelz  m szerek 
-Szenzorok 
-Torlóh mérséklet növekedés, helyesbítés 
-H mérséklet m szerek 
-A színskála jelentése 

X X  

022 04 03 00 RPM (fordulatszám) m szerek 
-A fordulatszám vev  jelz m szerhez csatolása 
-RPM m szerek, dugattyús és gázturbinás 
repül gépek 
-A színskála jelentése 

X X  

022 04 04 00 Tüzel anyag fogyasztás m szerek 
-Tüzel anyag átfolyás mérés (funkció, m szer) 
-Nagynyomású tüzel anyag tápvonal átfolyás mérése 
(feladat, jelzések, hibajelzés) 

X X  

022 04 05 00 Tüzel anyag mennyiség mérés 
-Térfogat/tömegmérés, mértékegységek 
-Mér egység 
- rtartalom, mennyiség jelz m szerek 
-A helytelen jelzések magyarázata 

X X  

022 04 06 00 Nyomatékmérés 
-Jelz m szerek, mértékegység 
-A színskála jelentése 

X X  

022 04 07 00 Repülési id tartam mérése 
-Meghajtó forrás 
-jelz m szer 

X X  

022 04 08 00 Vibráció ellen rzés 
-jelz m szerek, mértékegységek 
-csatolás a kétáramú turbofan hajtóm höz 
-riasztó rendszer 

X X  
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
022 04 09 00 Jelzésátviteli rendszer (távvezérlés) 

-mechanikus 
-elektromos 

X X  

022 04 10 00 Elektronikus kijelz k (display) 
-EFIS 
-EICAS 
-ECAM 

X 
° 

X 
° 

 

022 04 11 00 Chip érzékelés 
-Kijelzés 
-elmélete 
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
030 00 00 00 REPÜLÉSI TELJESÍTMÉNY ÉS TERVEZÉS X X X 
031 00 00 00 

TÖMEG ÉS SÚLYPONT - REPÜL GÉP 
X X  

031 01 00 00 BEVEZETÉS – TÖMEG ÉS SÚLYPONT X X  
031 01 01 00 Tömegközéppont – C.G. (Centre of Gravity) X X  
031 01 01 00 Meghatározások X X  
031 01 01 02 Fontossága a repül gép stabilitása szempontjából; X X  
031 01 02 00 Tömeg és egyensúlyhatár korlátozások X X  
031 01 02 01 A repül gép üzemeltetési kézikönyvéb l megtudni: 

-C.G. határok felszállásra, leszállásra, utazó 
konfigurációra 

X X  

031 01 02 02 Megengedett legnagyobb padlóterhelés X X  
031 01 02 03 Maximális gurulási tömeg X X  
031 01 02 04 A megengedett maximális tömeget meghatározó 

tényez k: 
-Szerkezeti korlátozások 
-Teljesítmény-korlátozások, mint pl. a felszálláshoz, 
leszálláshoz rendelkezésre álló futópálya hossza 
-Id járási feltételek: h mérséklet, légnyomás, szél, 
csapadék; Akadály kikerüléshez vario és 
magasságkövetelmények; Hajtóm  kiesésb l adódó 
teljesítmény csökkenés 

X X  

031 01 02 05 A CG határértékeket meghatározó tényez k: 
-A légijárm  stabilitása, a kormányszervek és 
kormánylapok elégséges kitérése a jelentkez  bólintási 
nyomatékok kiegyenlítésére minden repülési 
helyzetben; 
-Súlypont-vándorlás repülés alatt a tüzel anyag 
elfogyás, a futóm  behúzás vagy kibocsátás, 
szándékos utas és árú átrendezés, tüzel anyag 
átszivattyúzás eseteire; 
-A nyomásközéppont eltolódása a fékszárny 
kibocsátás hatására (repül gép) 

X 
X  

031 02 00 00 TERHELÉS X X  
031 02 01 00 Terminológia X X  
031 02 01 01 Üres tömeg X X  
031 02 01 02 Száraz üzemeltetési tömeg (üres tömeg +személyzet 

+szolgálati felszerelés+ kifogyaszthatatlan 
tüzel anyag: DOM-Dry Operating Mass 

X X  

031 02 01 03 Tüzel anyag nélküli tömeg: ZFM – Zero Fuel Mass X X  
031 02 01 04 Szabvány tömeg –SM- Standard Mass 

-Személyzet, utasok és poggyász 
-Tüzel anyag, olaj, víz (Térfogat/tömeg átszámítás) 
-Kézipoggyász 

X X  

031 02 01 05 Hasznos teher (kereskedelmi terhelés+ tüzel anyag) X X  
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
031 02 02 00 A légijárm  tömegének ellen rzése X X  
031 02 02 01 A vonatkozó eljárás (általánosságban, részletek nélkül) X X  
031 02 02 02 A légijárm  ismételt mérésének szükségessége X X  
031 02 02 03 A felszerelések jegyzéke (Equipment List) X X  
031 02 03 00 Eljárás a repül gép tömeg és egyensúlyi okmányainak 

elkészítésére 
X X  

031 02 03 01 Meghatározni a száraz üzemi tömeget (személyzet, 
felszerelés, stb.) 

X X  

031 02 03 02     
031 02 03 03 Hozzáadni az utas, áru, poggyászsúlyt szabvány 

értékkel 
X X  

031 02 03 04 Hozzáadni a tüzel anyag tömeget X X  
031 02 03 05 Ellen rizni, hogy a max. engedélyezett repülési tömeg 

nincs e túllépve (tömeg a megengedett határokon 
belül) 

   

031 02 04 00 A túlterhelés következményei X X  
031 02 04 01 Magasabb felszálló és biztonságos sebesség X X  
031 02 04 02 Nagyobb felszállási és leszállási úthossz X X  
031 02 04 03 Kisebb emelkedési függ leges sebesség (varió) X X  
031 02 04 04 Hatása a hatótávolságra és fogyasztásra X X  
031 02 04 05 Csökken a teljesítmény hajtóm  kiesés esetén X X  
031 02 04 06 Széls séges esetben szerkezeti károsodás X X  
031 03 00 00 TÖMEGKÖZÉPPONT (C.G.) X X  
031 03 01 00 A C.G. kiszámítás alapjai (terhelés és C:G: 

dokumentáció) 
X X  

031 03 01 01 Vonatkozási alap (Datumline) 
-A fogalom magyarázata 
-Helye 
-Szerepe a C.G. kiszámításánál 

X X  

031 03 01 02 Nyomatékkar (Moment arm) 
-A fogalom magyarázata 
-Az algebrai el jelek meghatározása 
-használat 

X X  

031 03 01 04 Nyomaték (Moment) 
-Magyarázat 
-M(oment) = tömeg (mass) x nyomaték kar (moment 
arm) 

X X  

031 03 01 05 Megadni MAC (Közepes aerodinamikai húr) 
százalékban 

X X  

031 03 01 06 Megadni a vonatkozási síktól mért távolságban    
031 03 02 00 C.G. számítás (repül gép), hossz és oldalirányú C.G 

(komputer használattal is) 
X X  

031 03 02 01 C.G az üres tömegre 
-A repül gép mérésekor számítják ki 
-bejegyzik a légijárm  dokumentációjába a száraz 
üzemi tömeghez (DOM) 

X X  
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
031 03 02 02 A C.G. eltolódása a kiegészít  tüzel anyag, teher vagy 

ballaszt hatására 
X X  

031 03 02 03 A számítás gyakorlati módszerei 
-kiszámítás, vagy a matematikai képletekkel vagy, 
speciális számolóeszközzel 
-grafikus módszer 
-táblázatos módszer 

X X  

031 03 02 04 Utas, áru átrendezés a C.G. határokon belül tartására    
031 03 03 00 A teher lebiztosítása X X  
031 03 03 01 A megfelel  lekötözés fontossága 

-felszerelések a rakodó térben 
-Konténer 
-Rakodólap 

X 
X 

 

021 03 03 02 A rakomány elmozdulásának következményei 
-A C.G elmozdulása esetleg a határokon kívülre 
-Lehetséges károsodás a mozgó teher nyomatékából 
-A teher gyorsulásának hatása  

X X  

031 03 04 00 Area load, running load, supporting X X  
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
032 00 00 00 

TELJESÍTMÉNY – REPÜL GÉPEK 
X X  

032 01 00 00 NEM JAR/FAR 25 SZERINT MIN SÍTETT EGYMOTOROS 
REPÜL GÉP TELJESÍTMÉNYE – B. TELJESÍTMÉNY OSZTÁLY 

X X  

032 01 01 00 Terminológia és sebesség meghatározások X X  
032 01 02 00 Felszálló és leszálló teljesítmény X X  
032 01 02 01 A repül gép tömeg, szél, légs r ség, magasság, 

futópálya lejtés, pálya állapot hatása 
   

032 01 02 02 A repülési kézikönyv (AFM) adatainak használata X X  
032 01 03 00 Emelkedési és utazó teljesítmény X X  
032 01 03 01 A repülési adatok használata X X  
032 01 03 02 A légs r ség magasság és a repül gép tömeg hatása X X  
032 01 03 03 A lehetséges repülési id tartam és az ajánlott 

teljesítmény beállítások hatása 
X X  

032 01 03 04 Szélcsend hatótávolság különböz  teljesítmény 
beállításokkal 

X X  

032 02 00 00 NEM JAR/FAR 25 SZERINT MIN SÍTETT TÖBBMOTOROS 
REPÜL GÉPEK TELJESÍTMÉNYE B. TELJESÍTMÉNY 
OSZTÁLY 

X X  

032 02 01 00 Terminológia és sebesség meghatározások X X  
032 02 01 01 A 032 01 01 00 alatt nem szerepl  terminológia X X  
032 02 02 00 A teljesítményszámítások fontossága X X  
032 02 02 01 Teljesítmény meghatározás normál feltételekre X X  
032 02 02 02 A légnyomás-magasság, h mérséklet, szél, repül gép 

tömeg, pályalejtés és felületi állapot hatásának 
figyelembe vétele 

X X  

032 02 03 00 A teljesítmény elemei X X  
032 02 03 01 Felszállási és leszállási úthosszak 

-Akadálymentes magasság (OCH) felszállásnál 
X X  

032 02 03 02 Emelkedési és süllyedési varió 
-A választott teljesítmény beállítások, sebességek és 
repül gép konfiguráció hatása 

X X  

032 02 03 03 Utazó magasságok és csúcsmagasság 
-utazó teljesítmény követelmények 

X X  

032 02 03 04 Kereskedelmi terhelés/hatótávolság kompromisszum X X  
032 02 03 05 Sebesség/gazdaságosság kompromisszum X X  
032 02 04 00 A teljesítmény grafikonok és táblázatok használata X X  
032 02 04 01 A repülési kézikönyv (AFM) teljesítmény fejezete X X  
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
032 03 00 00 JAR/FAR 25 SZERINT MIN SÍTETT REPÜL GÉPEK 

 A. TELJESÍTMÉNY OSZTÁLY 
X   

032 03 01 00 Felszállás X   
032 03 01 01 Használatos meghatározások és sebességek 

-A felszálló teljesítményhez kapcsolódó sebesség 
meghatározások hangsúllyal az alábbiakra: 
 -V1 elhatározási sebesség hajtóm  
 meghibásodás esetére felszállásnál 
 -VR elemelési sebesség 
 -V2 biztonságos felszálló sebesség 
-Felszállással kapcsolatos távolság meghatározások: 
 -Kiegyenlített pályahossz 
 -TORA rendelkezésre álló nekifutási úthossz 
 -TODA – rendelkezésre álló felszállási úthossz 
 -ASDA – gyorsítás-fékezési úthossz 
 -Stopway, clearway 
 -Tömeg/ magasság/h mérséklet határértékek 
-Egyéb alkalmazott sebességek: 
 -VMCG 
 -VMCA 
 -VMU 
 -VLOF 
 -VMBE 

X   

032 03 01 02 Futópálya változók 
-Hosszúság, lejtés, felület 
-Teherbírás (LCN – terhelési osztály száma, SIWL- 
egy kerékre es  terhelés 

X   

032 03 01 03 Repül gép változók 
-Tömeg 
-Fékszárny helyzet 
-Csökkentett teljesítmény beállítás 
-Megnövelt V2 
-Jégtelenít  használat 
-Melegleveg  elvezetés (ECS) 

X   

032 03 01 03 Meteorológiai változók 
-Nyomásmagasság és h mérséklet (légs r ség 
magasság), Szél és lökések, Pályaállapot (állóvíz, hó, 
jég, stb.) 

X   

032 03 01 05 Felszállási sebességek 
-V1, VR és V2 kiszámítása; Kezdeti emelkedési 
sebesség, Futóm  és fékszárny behúzási sebesség 

X   

032 03 01 06 Felszállási úthossz 
-Felszállási úthossz kiszámítása a repül gép, 
futópálya, meteorológiai változók és felszállási 
sebesség alapján 
-A korai vagy megkésett elemelés hatása a felszállási 
úthosszra: korai elemelés esetén földi átesés 
lehet sége 

X   
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
032 03 02 00 Gyorsítás-fékezési úthossz X   
032 03 02 01 A kiegyenlített pályahossz elve 

-A meghatározások (032 03 00 00) áttekintése 
-A kiegyenlített/ nem-kiegyenlített úthosszak és a V1 
kapcsolata 

X   

032 03 02 02 Az AFM kézikönyv grafikonjainak használata 
-A gyorsítás-fékezési úthossz kiszámítása 
 -Döntési id  és lassítási eljárás: 
 -Megengedett késés (reakció id ) 
 -Fékek használata 
 -Sugárfék használat 
-A fékezési energia korlátozása: 
 -A felmelegedés késleltetése 
-Kerékköpeny korlátozások 

X   

032 03 03 00 Kezdeti emelkedési szakasz X   
032 03 03 01 Az emelkedés szakaszai 

-Futóm  és fékszárny behúzás 
-Felszálló tömeg korlátozás az emelkedési 
követelmények kielégítésére 

X   

032 03 03 02 Minden hajtóm  m ködik 
-Emelkedési sebesség 
-Függ leges sebesség (emelkedési varió) 
-Zajcsökkentési eljárás 

X   

032 03 03 03 Egy hajtóm  nem m ködik 
-VX  Legjobb emelkedési gradiens sebessége 
-Vy  Legjobb emelkedési varió sebessége 
-Függ leges sebesség (Varió):  
 -emelkedési teljesítmény a légs r ség 
 magasság függvényében 

X   

032 03 03 04 Akadálymentességi követelmények 
-Emelkedéssel elkerülni az akadályokat 
-Elfordulással kikerülni az akadályokat 
-A forduló hatása az emelkedési teljesítményre 

X   

032 03 04 00 Emelkedés X   
032 03 04 01 Az AFM teljesítmény diagramjainak használata 

-A repülési tömeg hatása 
-A légs r ségi magasság hatása 
-Emelkedési id  kiszámítása az utazó magasságig 

X   

032 03 04 02 Fontos sebességek emelkedés alatt 
-Fékszárny behúzási sebesség 
-Normál emelkedési sebesség (minden hajtóm  
m ködik) 
 -VX Legjobb emelkedési gradiens sebessége 
 -VY Legjobb emelkedési érték sebessége 

X   

032 03 04 03 Emelkedés egy nem m köd  hajtóm vel 
-Emelkedési sebesség 
 -VX legjobb emelkedési gradiens sebessége 
 -VY legjobb emelkedési érték (varió) 
 sebessége 
-Maximális repülési magasság egy hajtóm vel 

X   
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
032 03 05 00 Utazó üzemmód X   
032 03 05 01 Utazóteljesítmény diagramok használata 

-Az utazómagasság(ok) meghatározása 
-Legnagyobb elérhet  utazómagasság 
-A legnagyobb utazósebesség növelése és 
teljesítmény beállítások 

X   

032 03 05 02 Utazóteljesítmény ellen rzés 
-Max. hatótávolság: teljesítmény beállítás, 
sebességek, tüzel anyag fogyasztás 
-Max. repülési id : teljesítmény beállítás, sebességek, 
tüzel anyag. fogyasztás 
-Sebesség/hatótávolság kompromisszum az 
utazóteljesítmény megválasztásnál 
-Max. utazóteljesítmény beállítás: sebességek, 
tüzel anyag fogyasztás 

X   

032 03 05 03 Utazás egy nem m köd  hajtóm vel 
-A megfelel  diagramok használata 
-Hatótávolság és lehetséges repülési id  
meghatározás 
-Szolgálati csúcsmagasság egy álló hajtóm vel 
-MCP max. folyamatos teljesítmény 
-ETOPS üzem 

X   

032 03 05 04 Akadálymentes magasság útvonalon 
-Tiszta repülési pálya 
-Függ leges és vízszintes 
-Tömegkorlátozások akadály kikerüléshez 
-Fokozatos magasságvesztési eljárás 

X   

032 03 05 05 Utazó üzemmód – 3 vagy 4 hajtóm ves repül gép, két 
hajtóm  nem m ködik: 
-Követelmények és korlátozások 

X   

032 03 06 00 Süllyedés és leszállás X   
032 03 06 01 A süllyedési diagramok használata 

-A süllyedés megkezdésének id pontja 
-Tüzel anyag-fogyasztás süllyedés alatt 
-Süllyedési-sebesség korlátozások, pl.: 
 -VNO  normál üzemi sebesség 
 -VMO legnagyobb. üzemi sebesség 
 -Legkedvez bb siklószám sebessége 
 -Legnagyobb megengedett süllyedés (max. 
 megengedett utastér varió értéke) 

X   

032 03 06 02 Legnagyobb megengedett leszálló tömeg: 
-A repül gép gyártó vagy engedélyez  hatóság által 
meghatározott legnagyobb leszálló tömeg 

X   
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
032 03 06 03 Megközelítési és leszállási adatok kiszámítása 

-A kiválasztott futópálya alkalmassága: 
 -LDA – rendelkezésre álló leszállási úthossz 
 -Adott futópálya feltételekre kiszámított 
maximális  leszálló tömeg 
 -Az adott körülményekre kiszámított 
 minimálisan szükséges futópálya hossza 
 -Egyéb tényez k, mint: futópályalejtés, pálya 
 állapot, szél, h mérséklet, légs r ségi 
 magasság 
-A várható leszálló tömeg kiszámítása 
-A megközelítési és leszálló sebességek kiszámítása 
-A számításokat azonosan el kell végezni a kiválasztott 
kitér  repül térre is 
-A használt terminológia és sebesség fogalmak: 
 -VTH küszöbsebesség (vagy VREF USA) 
 -Megszakított megközelítés sebessége 
 -Leszállás el tt átstartolás sebessége 
 -Leszálló úthossz: száraz, nedves, csapadékos 
 futópálya 
 -Minimálisan szükséges futópálya a cél és 
 kitér  repül téren 
-Leszállás 
 -leszálló konfiguráció (minden hajtóm  
 m ködik) 
 -megközelítési konfiguráció, egy hajtóm  áll 

X   

032 03 07 00 Az üzemeltetési kézikönyv teljesítmény diagramjainak 
gyakorlati használata: tipikus sugárhajtóm ves vagy 
légcsavaros-gázturbinás repül gép 

X   

032 03 07 01 Az AFM teljesítmény fejezet diagramjainak használata 
-felszálló és leszálló tömeg kiszámítás 
-felszállási adatok kiszámítása: 
 -a futópálya, repül gép és id járási változók 
 hatása 
 -a különféle „V” felszálló és emelkedési 
 sebességek kiszámítása 
 -a szükséges futópálya úthosszak kiszámítása 
 -az emelkedési gradiens és varió kiszámítása 
 -akadálymentes magasságok (OCA/H) 
 -számítások hajtóm  kiesésre 
-Emelkedési adatok kiszámítása 
 -Emelkedési varió és gradiens 
 -Emelkedési id  
 -Emelkedés alatti tüzel anyag fogyasztás 
 -Számítások hajtóm  kiesésre 

X   
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
031 03 07 02 Utazó üzemmód számítások 

-Max. hatótávolság, max. repülési id  és normál utazó 
üzemmód teljesítmény beállításai 
-Tüzel anyag fogyasztás 
-Meghibásodások, pl. hajtóm  kiesés, kabinnyomás 
csökkenés miatti kisebb magasság hatása a 
hatótávolságra és lehetséges repülési id re 
-ETOPS számítások 
-A tüzel anyag fogyasztást befolyásoló egyéb 
tényez k figyelembe vétele: 
 -A repülési magasság és tömeg hatása 
 -Várakozásra, megközelítésre és kitér  
 repül térre repüléshez szükséges tüzel anyag 
 -Rendes és rendellenes repülési körülmények 
 -Hajtóm  kiesés  
 -Veszélyes dekompresszió 

X 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2009/90. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 23165

 
Repül gép  

ATPL CPL IR 
033 00 00 00 REPÜLÉS TERVEZÉS ÉS ELLEN RZÉS – REPÜL GÉP X X  
033 00 00 00 REPÜLÉS TERVEZÉS ÉS ELLEN RZÉS – LÉGIJÁRM    X 
033 01 00 00 REPÜLÉS TERVEZÉSEK ÚTVONALREPÜLÉSRE X X X 
033 01 01 00 Navigációs terv X X X 
033 01 01 01 Az útvonalak, sebességek, magasságok, cél és 

tartalék repül terek kiválasztása 
-Terep és akadályok feletti magasság 
-A repülési iránynak megfelel  utazó magasság 
-Navigációs ellen rz  pontok, látással, rádióeszközzel 

X X X 

033 01 01 02 Az útirányszögek (TT) és távolságok lemérése X X X 
033 01 01 03 Magassági szélel jelzés adatai minden szakaszra X X X 
033 01 01 04 Kiszámítani az MH, GS és repülési id  adatokat 

minden útvonal szakaszra a TT (MT), távolság és TAS 
alapján 

X X X 

033 01 01 04 Kitölteni a navigációs fedélzeti napló repülés el tti 
rovatait 

X X X 

033 01 02 00 Tüzel anyag szükséglet tervezése X X X 
033 01 02 01 Kiszámítani a tervezett tüzel anyag mennyiséget a 

repülés minden szakaszára és a teljes útvonalra: 
-Az AFM diagramjai alapján meghatározni az 
emelkedés, utazószakasz és süllyedés tüzel anyag 
szükségletét 
-Használni a navigációs terv id  adatait 

X X X 

033 01 02 02 Tüzel anyag várakozásra és kitér  repül térre 
repüléshez 

X X X 

033 01 02 03 Tartalék tüzel anyag maghatározása X X X 
033 01 02 04 Teljes tüzel anyag szükséglet az útvonalra X X X 
033 01 02 05 Kitölteni a navigációs terv tüzel anyag rovatait X X X 
033 01 03 00 A repülés ellen rzése és repülés alatti áttervezés X X X 
033 01 03 01 Repülés alatt tüzel anyag számítások 

-A megmaradó tüzel anyag mennyiség feljegyzése a 
navigációs ellen rz  pontoknál 

X X X 

033 01 03 02 A tényleges fogyasztási érték kiszámítása 
-Összehasonlítani a tényleges és tervezett fogyasztást, 
a tüzel anyag helyzetet meghatározni 

X X X 

033 01 03 03 Ha szükséges, módosítani a tüzel anyag tervet, 
tartalékot 

X X X 

033 01 03 04 Problematikus esetben újratervezni 
-Kiválasztani az útvonalat, utazó magasságot és 
teljesítményt az új célrepül térre 
-Kiszámítani a hátralév  repülési id t 
-Felülvizsgálni a tüzel anyag számítást, szükségletet 
és tartalékot 

X X X 

033 01 04 00 Rádióösszeköttetés és navigációs segédeszközök X X X 
033 01 04 01 Az ATC egységek összeköttetési frekvenciái, egyéb 

repülés alatti szolgálatok (pl. meteorológia) frekvenciái 
X X X 
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
033 01 04 02 Rádió-navigációs és m szeres megközelítési 

segédeszközök 
-Típus 
-Frekvenciák 
-Azonosítás, alkalmazhatóság 

X X X 

033 02 00 00 ICAO ATC FLIGHT PLAN – ATC REPÜLÉSI TERV X X X 
033 02 01 00 A repülési terv típusai X X X 
033 02 01 01 Az ICAO Flight Plan 

-Formátum 
-A teljes repülési terv tartalma 
-Ismétl d  (repetitive) repülési terv 

X X X 

033 02 02 00 A repülési tervhez szükséges adatok X X X 
033 02 02 01 Az adatok beszerzési forrásai 

-A navigációs repülési terv 
-A tüzel anyag terv 
-Az operátor repül gép adatait tartalmazó okmány 
-A tömeg és súlypont adatokat tartalmazó okmány 

X X X 

033 02 03 00 A repülési terv kitöltése X X X 
033 02 03 01 Kitöltési eljárások X X X 
033 02 03 02 A repülési terv feldolgozásáért felel s szolgálat X X X 
033 02 03 03 Hatósági követelmények a repülési terv kitöltésére X X X 
033 02 04 00 A repülési terv lezárása X X X 
033 02 04 01 Felel sség és eljárások X X X 
033 02 04 02 Feldolgozó szerv X X X 
033 02 04 03 A résid  ellen rzése X X X 
033 02 05 00 A repülési terv betartása X X X 
033 02 05 01 A hatóság által engedélyezett eltérések a különböz  

repülési tervekt l 
X X X 

033 02 05 02 A Repülési terv repülés alatti kiegészítése 
-Azok a feltételek, amikor a repülési tervet ki kell 
egészíteni 
-A pilóta felel ssége és a kiegészítés kitöltési eljárása 
-A szerv, ahová a kiegészítést be kell nyújtani 

X X X 

033 03 00 00 
GYAKORLATI REPÜLÉSTERVEZÉS 

X X X 

033 03 01 00 A térkép el készítése X X X 
033 03 01 01 Az útvonal megrajzolása, irányok és távolságok 

lemérése 
X X X 

033 03 02 00 Navigációs terv X X X 
033 03 02 01 A navigációs terv elkészítése 

-Útirányszögek és távolságok a térképr l 
-A rendelkezésre álló széladatok 
-A tervezett TAS 

X X X 
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
033 03 03 00 Egyszer  tüzel anyag terv X X X 
033 03 03 01  A tüzel anyag napló elkészítése bejegyezve az 

alábbiakat: 
-Az egyes útvonalszakaszok számított szükséglete 
-Tüzel anyag maradék minden szakasz végén 
-Lehetséges repülési id  (endurance) a tervezett 
fogyasztás alapján az egyes szakaszok végén 

X X X 

033 03 04 00 Gyakorlati rádióeszköz felhasználási terv X X X 
033 03 04 01 Rádióösszeköttetés 

-Az ATC szolgálatok frekvenciái és hívójelei, egyéb 
tájékoztató frekvenciák (pl. id járás jelentések) 

X X X 

033 03 04 02 Navigációs eszközök 
-Az útvonal rádió-navigációs eszközeinek frekvenciái 
és azonosító jele 

X X X 

033 04 00 00 IFR ÚTVONAL REPÜLÉSI TERVE X  X 
033 04 01 00 Meteorológiai megfontolások X  X 
033 04 01 01 Az útvonal meteorológiai képzésidményeinek 

elemzése 
X  X 

033 04 01 02 A szélviszonyok elemzése a tervezett útvonalon X  X 
033 04 02 00 Útvonal kiválasztás a cél és kitér  repül terekre X  X 
033 04 02 01 Javasolt légiútvonal felhasználás X  X 
033 04 02 02 Irányszög és távolság adatok átvétele a RAD/NAV 

térképekr l 
X  X 

033 04 02 03 Az útvonal rádió navigációs eszközeinek frekvenciái és 
azonosító jelei 

X  X 

033 04 02 04 Minimális útvonal, keresztezési és rádióvételi 
magasságok 

X  X 

033 04 02 05 Szabványos indulási (SID) és érkezési (STAR) 
eljárások 

X  X 

033 04 03 00 Általános repüléstervezési feladatok X  X 
033 04 03 01 Az AIP és utolsó NOTAM kiadvány tanulmányozása a 

repül terek és útvonalak állapotára 
X  X 

033 04 03 02 Magasságok vagy repülési szintek kiválasztása 
minden útvonalszakaszra 

X  X 

033 04 03 03 Az MH és GS kiszámítása minden szakaszra a szél 
alapján 

X  X 

033 04 03 04 A repülési id  kiszámítása minden szakaszra a cél és 
kitér  repül terekig, az útvonal teljes repülési ideje 

X  X 

033 04 03 05 A tüzel anyag terv elkészítése X  X 
033 04 03 06 A cél és kitér  repül tér m szeres megközelítési 

eljárásainak el zetes tanulmányozása 
X  X 

033 04 03 07 Az ATC repülési terv kitöltés X  X 
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
033 05 00 00 SUGÁRHAJTÁSÚ REPÜL GÉPEK REPÜLÉS TERVEZÉSE 

(KIEGÉSZÍT  MEGFONTOLÁSOK) – JAR-OPS 1 
X   

033 05 01 00 Kiegészít  tervezési szempontok sugárhajtású 
repül gépekre (emeltszint  repüléstervezés) 

X   

033 05 01 01 Tüzel anyag tervezés 
-Útvonal tüzel anyag tartalék 
-Rendeltetési, várakozási és kitér  tartalék 
-Elszigetelt repül tér tartalék 
-A magasság kiválasztás fontossága kitér re 
repüléskor 
-A teljesítmény diagramok használata az emelkedési-, 
utazó és süllyedési szakasz tüzel anyag 
szükségletének meghatározására 
-Tüzel anyag tartalék követelmények 
-A tüzel anyag fogyasztás hatása a súlypontra 

X   

033 05 01 02 Az egyenl  repülési id k (PET – Point of Equal Time) 
és a biztonságos visszafordulás (PSR – Point of Safe 
Return) pontjának kiszámítása 

X   

033 05 02 00 Számítógépes repüléstervezés X   
033 05 02 01 A jelenlegi rendszerek f  alapelvei 

-El nyök 
-Hiányosságok és korlátozások 

X   

033 06 00 00 „EGY REPÜLÉSI TERV” GYAKORLATI ELKÉSZÍTÉSE 
(REPÜLÉSI TERV, REPÜLÉSI NAPLÓ, NAVIGÁCIÓS NAPLÓ, 
ATC TERV, STB.) 

X X X 

033 06 01 00 Az adatok kigy jtése X X X 
033 06 01 01 A navigációs adatok kigy jtése X X X 
033 06 01 02 A meteorológiai adatok kigy jtése X X X 
033 06 01 03 A teljesítmény adatok kigy jtése X X X 
033 06 01 04 A navigációs repülési terv összeállítása X X X 
033 06 01 05 A tüzel anyag terv összeállítása 

-Emelkedési szakasz id  és tüzel anyag 
-Utazószakasz id  és tüzel anyag 
-Süllyedési szakasz id  és tüzel anyag 
-Egy megszakított megközelítés és kitér re repülés 
tüzel anyag szükséglete 
-Tartalék tüzel anyag 

X X X 

033 06 01 06 A PET (egyenl  id k, egyenl  fogyasztás pontja) és a 
PSR (biztonságos visszafordulás) kiszámítása 

X   

033 06 01 07 Az ATS repülési terv összeállítása X X X 
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
040 00 00 00 

EMBERI TELJESÍTMÉNY ÉS KORLÁTOZÁSOK 
X X X 

04 01 00 00 EMBERI TÉNYEZ : ALAPELVEK X X X 
040 01 01 00 Emberi tényez  a repülésben X X X 
040 01 01 01 Alkalmasság és korlátozások X X X 
040 01 01 02 Alkalmas pilótává válás 

-az „alkalmasság” hagyományos megközelítése 
-emberi tényez k a „hivatásos” megközelítéséhez 

X X X 

04 01 01 00 Baleseti statisztikák X X X 
040 01 03 00 Repülésbiztonsági koncepciók X X X 
040 02 00 00 REPÜLÉS-FIZIOLÓGIAI ALAPELVEK ÉS EGÉSZSÉG 

MEGTARTÁS 
X X X 

040 02 01 01 A repülési fiziológia alapjai X X X 
040 02 01 01 A légkör 

-összetétel 
-gáztörvények 
-a szövetek oxigén igénye 

X X X 

040 02 01 02 Légzési és keringési rendszerek 
-funkcionális anatómia 
-hypobarikus környezet 
-túlnyomás, dekompresszió 
-gyors dekompresszió 
 -bezárt (befogott) gázok, barotrauma 
 -védekezés, hypoxia 
 -tünetek 
 -hasznos tudatossági id  
-hiperventiláció 
-gyorsulások 

X X X 

040 02 01 03 A nagymagasságú környezet 
-ózon 
-sugárzás 
-páratartalom 

X   

040 02 02 01 Ember és környezet: az érzékrendszer X X X 
040 02 02 01 Központi és perifériális idegrendszer 

-érzékküszöb, érzékenység, adaptáció 
-szokások 
-reflexek és biológiai ellen rz  rendszerek 

X X X 

040 02 02 02 Látás 
-funkcionális anatómia 
-látási mez , retinaközpontú és perifériális látás 
-binokuláris és egyszemes látás 
-egyszemes látás 
-éjszakai látás 

X X X 

040 02 02 03 Hallás 
-funkcionális anatómia 
-repüléssel kapcsolatos veszélyek a hallásra 

X X X 
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
040 02 02 04 Egyensúly 

-funkcionális anatómia 
-mozgás, gyorsulás, függ leges érzékelése 
-mozgási betegség 

X X X 

040 02 02 05 A szenzorok input jeleinek integrálása 
-térbeli dezorientáció 
-illúziók 
 -fizikális eredet ek 
 -fiziológiai eredet ek 
 -pszichológiai eredet ek 
-megközelítési és leszállási problémák 

X X X 

040 02 03 00 Egészség és higiénia X X X 
040 02 03 01 Személyi higiénia X X X 
040 02 03 02 Közönséges kisebb betegségek 

-megfázás 
-influenza 
-gyomor – bél panaszok 

X X X 

040 02 03  Pilótáknál problematikus területek 
-hallásromlás 
-alacsony vérnyomás, magas vérnyomás, koronaér -
betegségek 
-elhízás 
-táplálkozási higiénia 
-trópusi klíma 
-járványos betegségek 

X X X 

040 02 03 04 intoxikácó 
-dohányzás 
-alkohol 
-gyógyszerek és önkezelés 
-különféle toxikus anyagok 

X X X 

040 02 03 05  Cselekv képtelenség 
-tünetek és okok 
-felismerés 
-követend  eljárások 

X X X 

040 03 00 00 ALAPFOKÚ REPÜLÉSI PSZICHOLÓGIA X X X 
040 03 01 00 Emberi információ feldolgozás X X X 
040 03 00 01 Figyelem és éberség 

-Az érzékelés szubjektivitása 
-Megosztott figyelem 

X X X 

040 03 01 02 Érzékelés 
-Érzéki csalódások 
-Az érzékelés szubjektivitása 
-„alsó fel” /”fels  le” feldolgozása 

X X X 

040 03 01 03 Emlékezet (memória) 
-szenzoros memória 
-munka (working) memória 
-hosszú távú (long term) memória 
-motorikus memória (készségek) 

X X X 
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
040 03 01 04 Válasz kiválasztás 

-tanulási alapelvek és technika 
-bels  késztetés 
-motiváció és teljesítmény 

X X X 

04 03 02 00 Emberi hiba és megbízhatóság X X X 
040 03 02 01 Az emberi viselkedés megbízhatósága X X X 
040 03 02 02 Hipotézis a realitásra 

-hasonlóság és frekvencia 
-befejezési okok 

X X X 

040 03 02 04 Az emberi hiba elmélete és modellje X X X 
040 03 02 04 Hibagenerálás 

-bels  tényez k (kognitív stílusúak) 
-küls  tényez k 
 -ergonómia 
 -gazdasági (economics) 
 -szociális környezet (csoport, szervezet) 

X X X 

040 03 03 00  Döntéshozás X X X 
040 03 03 01 Döntéshozási koncepció 

-folyamat (fázisok) 
-határok (korlátozások) 
-kockázat elemzés 
-gyakorlati alkalmazás 

X X X 

040 03 04 00 A hibák elkerülése és kezelése: pilótafülke 
management 

X X X 

040 03 04 01 Biztonsági tudatosság 
-kockázati terület 
-hibára hajlamosság azonosítása (saját maga) 
-a hibaforrások azonosítása (mások) 
-szituációs tudatosság 

X X X 

040 03 04 02 Koordináció (többtagú személyzet koncepció) X   
040 03 04 03 Kooperáció 

-kiscsoport dinamika 
-vezetés, vezetési stílusok 
-kötelesség és szerep 

X   

040 03 04 04 Kommunikáció 
-kommunikációs modell(ek) 
-verbális és nem verbális kommunikáció 
-kommunikációs akadályok 
-konfliktuskezelés  

X X X 

040 03 05 00 Személyiség X X X 
040 03 05 01  Személyiség és beállítódás (attit d) 

-kifejlesztés 
-környezeti befolyásolás 

X X X 

040 03 05 02 Individuális különbségek a személyiségben 
-saját koncepció (pl. cselekvés az állapot 
orientáltsággal szemben 

X X X 

040 03 05 03 A veszélyes beállítódás azonosítása (hibára hajlam) X   
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
040 03 06 00 Emberi túlterhelés és alulterhelés X X X 
040 03 06 01 Ideg felkorbácsolás X X X 
040 03 06 02 Stressz 

-definíció, koncepció, modell 
-nyugtalanság és stressz 
-a stressz hatásai 

X X X 

040 03 06 03 Fáradtság 
-fáradtság, okozók szimptómák 
-a fáradtság következményei 

X X X 

040 03 06 04 Testritmus és alvás 
-ritmuszavarok 
-szimptómák, hatás, kezelés 

X X X 

040 03 06 05 A fáradtság és a stressz kezelése 
-felismerési stratégia 
-kezelési technika 
-egészségi és fitness programok 
-relaxációs technikák 
-vallási gyakorlatok 
-tanácsadási technika 

X X X 

040 03 07 00 Magas fokú pilótafülke automatizálás X X X 
040 03 07 01 El nyök és hátrányok (kritikusan) X X X 
040 03 07 02 Automatizálásból keletkez  önelégültség X X X 
040 03 07 03 Munkavégzési koncepciók X   
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
050 00 00 00 METEOROLÓGIA X X X 
050 01 00 00 A LÉGKÖR X X X 
050 01 01 00 Összetétel, kiterjedés, függ leges felosztás X X X 
050 01 02 00 H mérséklet X X X 
050 01 02 01 A h mérséklet függ leges eloszlása X X X 
050 01 02 02 H átadás 

-napsugárzás, földi sugárzás 
-h vezetés 
-konvekció (függ leges h szállítás)  
-advekció (vízszintes h szállítás) és turbulencia 

X X X 

050 01 02 03 H mérsékleti gradiens, stabilitás, instabilitás X X X 
050 01 02 04 Inverzió kialakulása, az inverzió típusai X X X 
050 01 02 05 H mérséklet a földfelszín közelében, felszíni hatások, 

napi változás a felh zet hatása, a szél hatása 
X X X 

050 01 03 00 Légköri nyomás X X X 
050 01 03 01  Barometrikus nyomás, izobárok X X X 
050 01 03 02 A légnyomás változása a magassággal, izohipszák 

X 
X X 

050 01 03 03 A légnyomás redukálása a tengerszintre, QFF X X X 
050 01 03 04 Felszíni alacsony/fels légköri alacsony, felszíni 

magas/fels légköri magas 
X X X 

050 01 04 00 A légkör s r sége X X X 
050 01 04 01 A nyomás, h mérséklet és s r ség viszonya X X X 
050 01 05 00 ISA (International Standard Atmosphere) Nemzetközi 

Egyezményes Légkör 
X X X 

050 01 06 00 Magasságmérés X X X 
050 01 06 01 Légnyomás magasság, tényleges magasság X X X 
050 01 06 02 QFE magasság (Height), QNH magasság (altitude), 

repülési szint (Flight Level) 
X X X 

050 01 06 03 Magasságmér  beállítás: QNH, QFE, Standard 1013.2 
hPa 

X X X 

050 01 06 04 A terep feletti minimális magasság, legalacsonyabb 
repülési szint kiszámítása, hozzávet leges szabály a 
h mérséklet és légnyomás hatásának figyelembe 
vételére 

X  X 

050 01 06 05 A domborzat hatására felgyorsult légáramlás hatása X X X 
050 02 00 00 A SZÉL X X X 
050 02 01 00 Definíció és a szél mérése X X X 
050 02 01 01 Definíció és a szél mérése X X X 
050 02 02 00 A szél keletkezésének els dleges oka X X X 
050 02 02 01 A szél keletkezésének els dleges oka, nyomás 

gradiens, Coriolis er , gradiens szél 
X X X 

050 02 02 02 Az izobárok és a szél összefüggése X X X 
050 02 02 03 A konvergencia és a divergencia hatásai X   
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
050 02 03 00 Általános cirkuláció X X X 
050 02 03 01 Általános földkörüli cirkuláció X X X 
050 02 04 00 Turbulencia X X X 
050 02 04 01 Turbulencia és széllökés, a turbulencia típusai X X X 
050 02 04 02 A turbulencia eredete és keletkezési helye X X X 
050 02 05 00 A szél változása a magassággal X X X 
050 02 05 01 A szél változása a súrlódási rétegben X X X 
050 02 05 02 A szél id járási frontok által okozott változása X   
050 02 06 00 Helyi szelek X X X 
050 02 06 01 Felszálló és leszálló szél, szárazföldi és tengeri szél 

(breeze) 
X X X 

050 02 07 00 Futóáramlások (Jet streams) X   
050 02 07 01 A futóáramlások eredete X   
050 02 07 02 A futóáramlások helye és leírása X   
050 02 07 03 A futóáramlások neve, magassága, szezonális 

el fordulása 
X   

050 02 07 04 A futóáramlás felismerése X   
050 02 07 05 Derültég turbulencia (CAT): ok, hely, el rejelzés X   
050 02 08 00 Állóhullámok X X X 
050 02 08 01 Az állóhullámok eredete X X X 
050 03 00 00 TERMODINAMIKA X X X 
050 03 01 00 Légnedvesség X X X 
050 03 01 01 Vízpára a légkörben X X X 
050 03 01 02 H mérséklet/harmatpont, keveredési érték, relatív 

páratartalom 
X X X 

050 03 02 00 Az aggregáció állapotváltozása X  X 
050 03 02 01 Kondenzáció, párolgás, szublimáció, fagyás és 

olvadás, latens h  
X  X 

050 03 03 00 Adiabatikus folyamat X  X 
050 03 03 01 Adiabatikus folyamat X  X 
050 04 00 00 FELH ZET ÉS KÖD X X X 
050 04 01 00 Felh képzésidés és leírás X X X 
050 04 01 01 Leh lés adiabatikus kiterjedés és advekció miatt X  X 
050 04 01 02 Felh  típusok, a felh k osztályozása X X X 
050 04 01 03 Az inverzió hatása a felh  kifejl désre X X X 
050 04 01 04 Repülési körülmények az egyes felh fajtákban  X  X 
050 04 02 00 Köd, párásság, homály (haze) X X X 
050 04 02 01 Kisugárzási köd X X X 
050 04 02 02 Áramlási (advekciós) köd X X X 
050 04 02 03 Párás (steaming) köd X X X 
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
050 04 02 04 Frontális köd X X X 
050 04 02 05 Orografikus köd X X X 
050 05 00 00 CSAPADÉK X X X 
050 05 01 00 Csapadék kifejl dés X X X 
050 05 01 01 Csapadék kifejl dés X X X 
050 05 02 00 Csapadék fajták X X X 
050 05 02 01 Csapadék fajták, összefüggés a felh  fajtákkal X X X 
050 06 00 00 LÉGTÖMEGEK ÉS FRONTOK X X X 
050 06 01 00 A légtömegek típusai X X X 
050 06 01 01 Leírás, a légtömegek tulajdonságait befolyásoló 

tényez k 
X X X 

050 06 01 02 A légtömegek osztályozása, a légtömegek 
módosulása, az eredet helye 

X X X 

050 06 02 00 Id járási frontok X X X 
050 06 02 01 A légtömegek közti határvonalak (frontok), általános 

helyzet, földrajzi különböz ség 
X X X 

050 06 02 02 Melegfront, jellemz  felh zete és id járása X X X 
050 06 02 03 Hidegfront, jellemz  felh zete és id járása X X X 
050 06 02 04 Meleg szektor, jellemz  felh zete és id járása X X X 
050 06 02 05 Id járás a hidegfront mögött X X X 
050 06 02 06 Okklúzió, a társuló felh zet és id járás X X X 
050 06 02 07 Stacionárius front, a társuló felh zet és id járás X X X 
050 06 02 08 Frontok és nyomásrendszerek mozgása, életciklus X X X 
050 07 00 00 NYOMÁSRENDSZEREK X X X 
050 07 01 00 A f  nyomásrendszerek helye X X X 
050 07 01 01 A f  nyomásrendszerek helye X X X 
050 07 02 00 Anticiklon X X X 
050 07 02 01 Anticiklonok, típusai, általános tulajdonságai, hideg és 

meleg anticiklon, gerinc, ék, besüllyedések 
X X X 

050 07 03 00 Nem frontális depresszió X X X 
050 07 03 01 Termál, orografikus és másodlagos depresszió 

hidegleveg  medence, csatornák 
X X X 

050 07 04 00 Trópusi forgószél X   
050 07 04 01 A trópusi forgószél keletkezése X   
050 07 04 02 Eredet és helyi elnevezések, az el fordulás helye és 

periódusa 
X   

050 08 00 00 KLIMATOLÓGIA X X X 
050 08 01 00 Klimatikus zónák X   
050 08 01 01 Általános szezonális cirkuláció a troposzférában és az 

alsó sztratoszférában 
X   
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
050 08 01 02 Tropikus es s klíma, száraz klíma, közepes 

szélességek klímája, szubarktikus klíma hideg téllel, 
havas klíma 

X   

050 08 02 00 Tropikus klíma X   
050 08 02 01 A trópusi záporok oka és kialakulása: páratartalom, 

h mérséklet, tropopauza 
X   

050 08 02 02 Az id járás és szél szezonális változásai, tipikus 
szinoptikus helyzet 

X   

050 08 02 03 Intertropikus keveredési zóna (ITCZ), id járás az ITCZ-
ben, általános szezonális mozgás 

X   

050 08 02 04 A térséghez kapcsolódó klimatikus elemek (monszun, 
tradewind, porvihar, hidegleveg  kitörések) 

X   

050 08 02 05 Keleti szelek X   
050 08 03 00 A közepes földrajzi szélességek tipikus id járási 

helyzete 
X X X 

050 08 03 01 Nyugati hullámok X X X 
050 08 03 02 Magasnyomású területek X X X 
050 08 03 03 Egységes nyomásrendszer X X X 
050 08 03 04 Hideg medence X X X 
050 08 04 00 Helyi szezonális id járás és szél X X X 
050 08 04 01 Helyi szezonális id járás és szél 

F n, Misztrál, Bóra, Sirokkó 
Kamsin, Harmattan, Ghibbli és Pampero 

X X 
 
° 

X 
 
° 

050 09 00 00 VESZÉLYEK A REPÜLÉSRE X X X 
050 09 01 00 Jegesedés X X X 
050 09 01 01 Jéglerakódással járó id járási körülmények, topográfiai 

hatások 
X X X 

050 09 01 02 A jegesedés fajtái X  X 
050 09 01 03 A jegesedés veszélyei, kikerülés X  X 
050 09 02 00 Turbulencia X X X 
050 09 02 01 Hatása a repülésre, kikerülés X X X 
050 09 02 02 CAT: hatása a repülésre X   
050 09 03 00 Szélnyírás X X X 
050 09 03 01 A szélnyírás definíciója X X X 
050 09 03 02 A szélnyírás id járási körülményei X X X 
050 09 03 03 Hatása a repülésre X X X 
050 09 04 00 Zivatar X X X 
050 09 04 01 A zivatarfelh  szerkezete, sqall lines, élettartam, 

cellák, légköri elektromosság, sztatikus kisülések 
X X X 

050 09 04 02 A kifejl dés körülményei és folyamata, el rejelzés, 
helye, típus specifikáció 

X X X 

050 09 04 03 Zivatar kikerülés, földi és fedélzeti radar, stormscope X X X 
050 09 04 04 A leáramlások kialakulása és hatása X X X 
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
050 09 04 05 A villám kisülés keletkezése, a villámcsapás 

következményei a repül gépre és a repülés 
végrehajtására 

X X X 

050 09 05 00 Tornádók X   
050 09 05 01 El fordulás X   
050 09 06 00 Alacsony és magas szint  inverziók X X X 
050 09 06 01 Hatása a légijárm  teljesítményére X X X 
050 09 07 00 A sztratoszféra állapota X   
050 09 07 01 A tropopauza hatása a légijárm  teljesítményére X   
050 09 07 02 Az ózón hatása, rádióaktivitás    
050 09 08 00 Veszélyek a hegyvidéki körzetekben X X X 
050 09 08 01 A terephatása a felh zetre és csapadékra, 

frontátvonulás 
X X X 

050 09 08 02 Függ leges áramlások, hegyhullámok, szélnyírás, 
turbulencia, jégképzésidés 

X X X 

050 09 08 03 Völgyi inverziók kialakulása és hatása X X X 
050 09 09 00 A látást csökkent  jelenségek X X X 
050 09 09 01 A látás csökkenése párásság, füst, por, homok és 

csapadék következtében 
X X X 

050 09 09 02 A látás csökkenése hófúvás következtében X X X 
050 09 09 03 Mikro meteorológia    
050 10 00 00 

METEOROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS 
X X X 

050 10 01 00 Észlelés X X X 
050 10 01 01 Talajszinten: talajszél, látástávolság és RVR, 

transzmisszióméterek. Felh zet: típus, mennyiség, 
felh alap és fels  magasság, mozgási irány. Id járás: 
valamennyi csapadékfajta, h mérséklet, relatív 
páratartalom, harmatpont, légköri nyomás 

X X X 

050 10 01 02 Fels légköri észlelések X  X 
050 10 01 03 M hold észlelések, értelmezés X  X 
050 10 01 04 Id járási radar észlelések földön és leveg ben, 

értelmezés 
X  X 

050 10 01 05 Légijárm  észlelések és jelentések, adatátviteli 
rendszerek, PIREPS 

X X X 

050 10 02 00 Id járási térképek X X X 
050 10 02 01 Szignifikáns id járási térképek X X X 
050 10 02 02  Felszíni térképek X X X 
050 10 02 03 Fels légköri térképek X X X 
050 10 02 04 Jelkulcs és jelölések az elemz  és el rejelz  

térképeken 
X X X 

050 10 03 00 Tájékoztatás repüléstervezéshez X X X 
050 10 03 01 Repülésmeteorológiai kódok: METAR, TAF, SPECI, 

SIGMET, SNOWTAM, futópálya állapot 
X X X 
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
050 10 03 02 Repülésmeteorológiai rádiósugárzás: VOLMET, ATIS, 

HF-VOLMET, ACARS 
X X X 

050 10 03 03 A repülés el tti meteorológiai dokumentáció tartalma 
és felhasználása 

X X X 

050 10 03 04 Meteorológiai eligazítás és tanácsadás X X X 
050 10 03 05 Kismagasságú szélnyírás és inverzió észlel  és 

figyelmeztet  rendszer 
X X X 

050 10 03 06 Speciális meteorológiai figyelmeztetések X X X 
050 10 03 07 Tájékoztatás a számítógépes repüléstervezéshez X   
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
060 00 00 00 

NAVIGÁCIÓ 
X X X 

061 00 00 00 
ÁLTALÁNOS NAVIGÁCIÓ 

X X X 

061 01 00 00 
A NAVIGÁCIÓ ALAPJAI 

X X  

061 01 01 00 A naprendszer 
-Az évszakok és a Nap látszólagos mozgása 

X X  

061 01 02 00 A Föld 
-Gömbi f kör, kiskör, loxodroma 
-Meridián konvergencia, konvergencia szög 
-Földrajzi szélesség, szélesség különbség 
-Földrajzi hosszúság, hosszúság különbség 
-A szélesség és hosszúság koordináták használata 
adott pont helyének megadására 

X X  

061 01 03 00 Az id  és id  átszámítások 
-Látszólagos id  
-UTC 
-LMT 
-Standard id k 
-Dátumvonal 
-Napkelte-napnyugta meghatározása, a polgári 
szürkület 

X X  

061 01 04 00 Irányok 
-Földmágnesség: deklináció, deviáció és irányt  
variációk 
-Mágneses pólusok, izogon vonalak, a tényleges és 
mágneses irányszögek összefüggése 
-Rácshálózat (gridline), isogrivek 

X X  

061 01 05 00 Távolság 
-Távolság és magasság mértékegységek a 
navigációban: tengeri mérföld, törvényes mérföld, 
kilométer, méter, yard és láb 
-Átszámítás egyik mértékegységr l a másikra 
-A tengeri mérföld és egy meridián fokperc kapcsolata 

X X  

061 02 00 00 MÁGNESESSÉG ÉS IRÁNYT  X X  
061 01 01 00 Általános alapfogalmak 

-Földmágnesség 
-A teljes mágneses er  függ leges és vízszintes 
összetev kre bontása 
-A szélességváltozás hatása ezekre a komponensekre 
-Az irányer  
-A mágneses lehajlás 
-variáció 

   

061 02 02 00 A légijárm  mágnessége 
-acélok és függ leges lágyvas 
-az ered  mágneses mez  
-az irányer  változása 
-a deviáció változása a szélesség és géptengely 
irányszög változásával 
-forduló és gyorsulási hibák 
-mágneses anyagok eltávolítása irányt  közelb l 

X X  
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
061 01 03 00 Alapelvek ismerete, tartalék és f irányt , távleolvasású 

irányt k 
-a fent leírt irányt k részletes ismerete 
-m ködés ellen rzés 
-a távirányt k és indukciós irányt k el nyei és 
hátrányai 
-a közvetlen leolvasású mágneses irányt k beállítása 
és kompenzálása 

X X  

061 03 00 00 TÉRKÉPEK X X X 
061 03 01 00 A különböz  térkép vetületek általános jellemz i 

-Mercator 
-Lambert szögtartó kúpvetület 
-Poláris sztereografikus vetület 
-Transzverzális Mercator 
-Ferdetengely  Mercator 

X X 
 
 
° 
° 
° 

 

061 03 02 00 A meridiánok, szélességi körök, gömbi f kör és 
loxodroma megjelenése az alábbi térképeken: 
-Mercator 
-Lambert szögtartó kúpvetület 
-Poláris sztereografikus vetület 

X X 
 
 
 
° 

 

061 03 03 00 A jelenleg használatos térképeken: 
-Helyzet megszerkesztése 
-A méretarány és domborzat ábrázolása 
-Hagyományos jelkulcs 
-Irányszögek és távolságok mérése 
-Iránymérések megszerkesztése 

X X X 

061 04 00 00 HELYSZÁMÍTÓ (DR) NAVIGÁCIÓ X X  
061 04 01 00 A helyszámítás elemei 

-T - Track (útirányszög) 
-H - Heading (géptengely-irányszög, T - tényleges, M - 
mágneses, C -  irányt ) 
-Szélirány, sebesség 
-Repülési sebesség (IAS, CAS, TAS, Mach szám) 
-GS  - ground speed (földfeletti sebesség) 
-ETA 
-Széleltérítési szög, szélhelyesbítési szög 
-DR helyzet, fix 

X X  

061 04 02 00 Navigációs számolóeszköz használata 
-Sebesség számítások 
-Id  
-Távolság 
-Tüzel anyag fogyasztás 
-Átszámítások 
-Heading 
-TAS 
-Szélirány, sebesség 

X X  
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
061 04 03 00 Navigációs sebességi háromszög, módszerek az 

alábbiak meghatározására 
-Heading 
-GS 
-Szélvektor 
-Track és eltérítési szög 
-Id  és távolság feladatok 

X X  

061 04 04 00 A DR (Dead-reckonning) helyzet kiszámítása 
-A DR eljárás szükségessége 
-A repülés el rehaladásának meger sítése 
-Eljárások a tájékozódás elvesztése esetén 
-Heading és TAS az utolsó fix ponttól 
-A szélvektor alkalmazása 
-Az utolsó ismert útirány és GS vektor 
-A DR helyzet pontosságának értékelése 

X X  

061 04 05 00 A DR elemek mérése 
-A magasság kiszámítása, beszabályozás, 
helyesbítés, hibák 
-A h mérséklet meghatározása 
-A megfelel  sebesség meghatározása 
-A Mach szám meghatározása 

X X  

061 04 06 00 A DR feladatok megoldása 
-Mercator térképen 
-Lambert szögtartó vetület  térképen 
-Poláris sztereografikus vetület  térképen 

X X 
 

 
° 

 

061 04 07 00 Kiszámítani: 
-A maximális hatótávolságot 
-A hatósugarat 
-A PSR (biztonságos visszafordulás) és a PET 
(egyenl  id k) pontokat 

X X  

061 04 07 00 DR helyszámítás hibái, különféle pontatlanságok és 
gyakorlati módszerek a helyesbítésre 

X X  

061 05 00 00 GYAKORLATI NAVIGÁCIÓ REPÜLÉS ALATT X X  
061 05 01 00 A látás szerinti navigáció gyakorlati végrehajtása X X  
061 05 02 00 Navigáció emelkedés és süllyedés alatt 

-Átlagos sebesség 
-Átlagos szélvektor 
-GS és megtett út emelkedés-süllyedés alatt 

X X  

061 05 03 00 Navigáció az utazó szakaszon, fixpontok használata az 
alábbi adatok helyesbítésére: 
-GS helyesbítés 
-Oldaleltérés, irányeltérés 
-A szélsebesség és szélirány kiszámítása  
-ETA módosítás 

X X  

061 05 04 00  Repülési napló (a navigációs adatok feljegyzése) X X  
061 05 05 00 Az FMS (Flight Management System) használata X   
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
061 06 00 00 INERCIÁLIS NAVIGÁCIÓS RENDSZER (INS) X   
061 06 01 00 Alapelv és gyakorlati alkalmazás 

-A giroszkóp elvi m ködése 
-A platform stabilizálása 
-Gyorsulásmér  alapelv 
-Integrátor m ködési elv 
-Shuler ingás platform 
-Navigációs komputer 
-Repül géphez rögzített lézer giroszkópos rendszer, 
mint korszer  f  rendszer 

X   

061 06 02 00 Egyeztetési eljárások 
-Girokompasz 
-szintezés 

X   

061 06 03 00 Pontosság, megbízhatóság, hibák és fedési terület X   
061 06 04 00 Kezel szervek és jelz m szerek 

-üzemmód szelektor egység (MSU) 
-Kijelz  képerny  egység (CDU) 
-Vízszintes helyzet kijelz  (HSI) 

X   

061 06 05 00 INS üzemeltetés 
-Normál repülés, helyzet és útvonalpontok bevitele 
-A repülési terv módosítások 
-Megkerülhet  útvonalpontok 
-Útvonalpontok adatainak módosítása 
-Rendszerellen rzés és helyesbítés 

X   
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
062 00 00 00 

RÁDIÓ NAVIGÁCIÓ 
X X X 

062 01 00 00 RÁDIÓ-NAVIGÁCIÓS SEGÉDESZKÖZÖK X X X 
062 01 01 00 Földi iránymérés (DF), mérési pontossági osztály 

-Alapelv 
-Megjelenítés és értelmezés 
-Fedési terület 
-Hatótávolság 
-Hibák és pontosság 
-A hatótávolságot és pontosságot befolyásoló tényez k

X X X 

062 01 02 00 ADF fedélzeti iránymér  (NDB és RMI m szer) 
-Alapelv 
-Megjelenítés és értelmezés 
-Fedési terület 
-Hatótávolság 
-Hibák és pontosság 
-A hatótávolságot és pontosságot befolyásoló tényez k

X X X 

062 01 03 00 VOR és Doppler VOR (CDI és RMI m szerrel) 
-Alapelv 
-Megjelenítés és értelmezés 
-Fedési terület 
-Hatótávolság 
-Hibák és pontosság 
-A hatótávolságot és pontosságot befolyásoló tényez k

X X X 

062 01 04 00 DME távolságmér  berendezés 
-Alapelv 
-Megjelenítés és értelmezés 
-Fedési terület 
-Hatótávolság 
-Hibák és pontosság 
-A hatótávolságot és pontosságot befolyásoló tényez k

X X X 

062 01 05 00 ILS (Instrument Landing System) 
-Alapelv 
-Megjelenítés és értelmezés 
-Fedési terület 
-Hatótávolság 
-Hibák és pontosság 
-A hatótávolságot és pontosságot befolyásoló tényez k

X  X 

062 01 06 00 MLS (Microwave Landing System) 
-Alapelv 
-Megjelenítés és értelmezés 
-Fedési terület 
-Hatótávolság 
-Hibák és pontosság 
-A hatótávolságot és pontosságot befolyásoló tényez k

X  X 

062 02 00 00 ALAPVET  RADAR ISMERET X X X 
062 02 01 00 Impulzus technika és a kapcsolódó terminológia X  X 
062 02 02 00 Földi radar 

-Alapelv 
-Megjelenítés és értelmezés 
-Fedési terület 
-Hatótávolság 
-Hibák és pontosság 
-A hatótávolságot és pontosságot befolyásoló tényez k

X  X 
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
062 02 03 00 Fedélzeti id járási radar 

-Alapelv 
-Megjelenítés és értelmezés 
-Fedési terület 
-Hatótávolság 
-Hibák és pontosság 
-A hatótávolságot és pontosságot befolyásoló tényez k

X  X 

062 02 04 00 SSR másodlagos radar és transponder 
-Alapelv 
-Megjelenítés és értelmezés 
-Üzemmódok és kódok, beleértve az S üzemmódot 

X X X 

062 02 05 00 A radarmérések használata, repülés alatti alkalmazása X   
062 05 00 00 

RNAV TERÜLETI NAVIGÁCIÓS RENDSZER 
X  X 

062 05 01 00 Általános m ködési elv 
-Rádió-navigációs rendszerek vagy inerciális 
navigációs rendszerek felhasználása 

X  X 

062 05 02 00 Tipikus fedélzeti rendszer és üzemeltetése 
-Útvonalpontok (waypoints) bevitele és kiválasztása, a 
szükséges irányszög információ (billenty zetes beviteli 
rendszer) 
-A földi állomások kiválasztása, lehangolása és 
azonosítása 
-Az irányszerinti vezetés m szerei 
-Egyes rendszereknél a megtett út, a hátralév  
távolság, és ha szükséges, GS ground speed 
megjelenítéséhez szükséges m szerek 
-A pillanatnyi helyzet megjelenítéséhez szükséges 
m szerek 

X  X 

062 05 03 00 M szerjelzések X  X 
062 05 04 00 RNAV rendszer típusok a bevitt jel (input) szerint 

-Független (self contained) fedélzeti rendszerek 
(inerciális, Doppler) 
-Küls  rendszereket használók (VOR-DME, LORAN, 
GPS) 
-Leveg jel adatok (ADC - Air Data Computer (TAS, 
magasság), MH 

X  X 

062 05 05 00  VOR/DME RNAV rendszer 
-M ködési elv 
-El nyök és hátrányok 
-Pontosság, megbízhatóság, fedési terület 
-Fedélzeti berendezés 

X  X 

062 05 06 00 FD (Flight Director) és AP (Autopilot) kapcsolat X   
 
 
 
 
 



2009/90. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 23185

 
Repül gép  

ATPL CPL IR 
062 06 00 00 FÜGGETLEN ÉS KÜLS  REFERENCIÁT IGÉNYL  NAVIGÁCIÓS 

RENDSZEREK 
X X X 

062 06 01 00 Doppler 
-M ködési elv (fedélzeti rendszer) 
-GS és széleltérítési szög meghatározás 
-El nyök és hátrányok 
-Pontosság és megbízhatóság 
-Fedélzeti berendezés 

X   

062 06 03 00 LORAN C 
-M ködési elv 

X   

062 06 04 00 DECCA navigációs rendszer 
-M ködési elv 

X   

062 06 05 00 M holdas navigációs rendszer: GPS/GLONASS/DGPS
-M ködési elv 
-El nyök és hátrányok 

X X X 
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
070 00 00 00 

ÜZEMELTETÉSI ELJÁRÁSOK 
X X X 

071 00 00 00 ÜZEMELTETÉSI ELJÁRÁSOK - REPÜL GÉP X X  
071 00 00 00 ÜZEMELTETÉSI ELJÁRÁSOK – SPECIÁLIS ÉS VÉSZHELYZETI 

ELJÁRÁSOK 
   

071 00 00 00 ÜZEMELTETÉSI ELJÁRÁSOK - LÉGIJÁRM    X 
070 01 00 00 ÁLTALÁNOSSÁGBAN X X X 
071 01 01 00 ICAO Annex 6, I., II., és III. Rész (a vonatkozó) 

-Meghatározások 
-Alkalmazás 
-Általános felépítés és tartalom 

X X  

071 01 02 00 J-AR-OPS - Követelmények X X X 
071 01 02 01 Általános követelmények az alábbiakra: 

-Min ségbiztosítási rendszer 
-Kiegészít  személyzeti tagok 
-Személyek szállításának szabályai 
-Belépési engedély a pilótafülkébe 
-Nem engedélyezett szállítás 
-Hordozható elektronikus eszközök 
-A biztonság veszélyeztetése 
-A földön visszamaradó okmányok 
-A hatósági ellen rzés (szemle) joga 
-Okmányok és jegyz könyvek 
-A dokumentáció meg rzésének id tartama 
-lízingelés 

X X  

071 01 02 02 Az üzemben tartási engedély és felügyeleti 
követelmények 
-Az üzembentartói engedélyre (AOC – Air Operator 
Certificate) vonatkozó általános szabályok 
-Az engedély kibocsátása 
-Változatok, az AOC folyamatos érvényessége 
-Adminisztratív követelmények 

X X  

071 01 02 03 Az üzemeltetési eljárásokra vonatkozó követelmények 
-Üzemirányítás (Operational control) és felügyelet 
-A légiforgalmi szolgálatok igénybe vétele 
-M szeres indulási és megközelítési eljárások 
-Korlátozott mozgásképesség  személy szállítása 
-Be nem fogadott, deportált vagy rizetes személyek 
szállítása 
-A poggyász és áru elhelyezése, rögzítése 
-Utas ülések 
-Az utastér és fedélzeti konyha biztonsága 
-Dohányzás a fedélzeten 
-A felszállás feltételei 
-Felszállási minimumok alkalmazása 

X X  

 
 
 
 



2009/90. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 23187

 
Repül gép  

ATPL CPL IR 
071 01 02 04 Minden id járásban üzemelés: üzemelés kis 

látástávolság mellett 
-AOM – repül tér üzemelési minimumok – általános  
-Terminológia 
-Üzemelés kis látástávolságnál– általános szabályok 
-Üzemelés kis látástávolságnál – repül tér 
követelmény 
-Üzemelés kis látástávolságnál – képzés és jogosítás 
-Üzemelés kis látástávolságnál – üzemelési eljárások 
-Üzemelés kis látástávolságnál - Minimális felszerelés 
-VFR üzemelési minimumok 

X X 
 
° 
° 
° 
° 
 
° 
° 
° 
 

X 

071 01 02 05 M szer és biztonsági felszerelés követelmények 
-Általános bevezetés 
-Áramköri véd berendezések 
-Szélvéd üveg tisztító berendezés 
-Fedélzeti id járási radar 
-Repül  személyzet egymásközti telefon 
-Utastájékoztató rendszer 
-Bels  ajtók és függönyök 
-Els segély készletek 
-Vészhelyzeti orvosi készlet 
-Els segélynyújtó oxigén 
-Kiegészít  oxigén – túlnyomásos repül gépek 
-Légz készülékek, füstálarc a személyzet részére 
-Kézi t zoltó berendezések 
-Balták és feszít vas 
-Az átvágási pontok jelölése 
-A vészkiürítéshez szükséges eszközök 
-Megafonok 
-Vészvilágítás 
-Automatikus segélykér i helyzetadó 
-Ment mellények 
-Ment tutajok és vészhelyzeti rádiók megnövelt 
vízfelület feletti repüléshez 
-Túlélési felszerelés 

X X  

071 01 02 06 Összeköttetési és navigációs berendezés 
követelmények 
-Rádió berendezés IFR 
-Audió szelektor panel 
-Rádió berendezés VFR 
-Összeköttetés és navigáció IFR és VFR 

X X 
 

 
 

 
° 
° 

 

071 01 02 07 Légijárm  karbantartás 
-Meghatározások 
-Az operátor karbantartási rendszerének kérelmezése 
és engedélyezése 
-Karbantartási igazgatás 
-Min ségbiztosítási rendszer 
-Az operátor karbantartási szervezete 
-Az operátor légijárm  karbantartási programja 
-Az üzemben tartási engedély folyamatos 
érvényessége a karbantartási rendszer szempontjából 
-Egyenérték  biztonsági esetek 

X X  

071 01 02 08 Repül  személyzet X X  
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
071 11 02 09 Repülési és munkaid  korlátozások, pihenési 

követelmények (fenntartva – Kés bb lesz kiadva) 
X X  

071 01 02 10 Utastér személyzet X X  
071 01 03 00 Nagy hatótávolságú repülések navigációs 

követelményei 
X   

071 01 03 01 Repüléstervezés 
-Navigációs tervezési eljárások 
-A repülési tervek összeállítása 
-Útvonal kiválasztás, sebesség, magasság 
-Kitér  repül terek kiválasztása 
-A legrövidebb idej  repülés útvonala, meghatározás 

X   

071 01 03 02 Óceán és sarki körzetek feletti repülések (ICAO Doc. 
7030) 
-A szükséges eszközök biztosítása az irány 
meghatározására és INS többszörözésre 
-Kereszt-ellen rzések 
-Az útirányok és hálózati irányok meghatározása 
-Poláris útvonalak 
-A földi mágneses tér jellemz i a sarki körzetekben 
-A navigáció sajátosságai a sarki körzetekben 

   

071 0103 03 MNPS légtér (ICAO Doc. 7030, NAT Doc. 001, T 13 
5B/5- Irányelv és tájékoztatás a légi navigációra a NAT 
körzetben, North Atlantic MNPS Airspace Operational 
Manual és RVSM) 
-Meghatározások 
-Földrajzi határok 
-El írások és eljárások 
-Megjegyzések 

X   

071 02 00 00 KÜLÖNLEGES ÜZEMELTETÉSI ELJÁRÁSOK ÉS VESZÉLYEK 
(ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK) 

X X X 

071 02 01 00 Minimális felszerelések jegyzéke (MEL) 
-AFM – Aeroplane Flight Manual 

X X  

071 02 02 00 Földi jégtelenítés 
-Jegesedési körülmények 
-Meghatározás és felismerés, földön/leveg ben 
-Jégtelenítés, jegesedés-megel zés, a jégtelenít  
folyadékok típusai 
-Teljesítmény rendellenességek földön/leveg ben 

X X  

071 02 03 00 Madarakkal ütközés veszélyei és elkerülése X X  
071 02 04 00 Zajcsökkentési eljárások 

-Hatása a repülési eljárásokra (indulási, utazó és 
megközelítési szakasz) 
-A pilóta szerepe (teljesítmény szabályzás, kis 
ellenállású, kis teljesítmény  üzemmód) 
-A pilóta szerepe (teljesítmény szabályozás a repülés 
útvonalának megválasztása) 

X 
 
 
 
 
 
 
° 

X 
 
 
 
 
 
 
° 
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
071 02 05 00 T z/füst a repül gépen 

-Porlasztót z 
-Hajtóm t z 
-Utastér t z, pilótafülke t z, rakodótér t z (a t z 
osztályának megfelel  t zoltóanyag megválasztása, a 
készülék használata) 
-Eljárás túlmelegedett kerékfékek estén megszakított 
felszállást vagy leszállást követ en 
-Füst a pilótafülkében és utastérben (következmény és 
tevékenység) 

X X  

071 02 06 00 A túlnyomásos repül gép dekompressziója 
-Lassú dekompresszió 
-Gyors vagy robbanásszer  dekompresszió 
-Veszélyek és tevékenység 

X X  

071 02 07 00 Szélnyírás, microburst 
-Definíció és leírás 
-Hatásai és felismerése a felszállási és megközelítési 
szakaszban 
-Tevékenység a kikerülése, eljárások a 
jelentkezésekor 

X X  

071 02 08 00 Légijárm  által keltett turbulencia 
-Oka 
-A sebesség, a tömeg és a szél hatása 
-Cselekvés keresztezésekor, felszállás alatt és 
leszálláskor 

X X X 

071 02 09 00 Biztonság 
-Jogellenes beavatkozás 

X X  

071 01 10 00 Kényszerleszállás, biztonsági megel z  leszállás 
Üzemelés nehéz terep és kiterjedt vízfelületek felett 
(hegyvidék, lejt s terep, dzsungel, elhagyott terület 
stb.) 
-Meghatározások 
-Következmények 
-Számításba veend  tényez k (szél, terep, 
el készülés, repülési taktika, leszállás nehéz terepre, 
vízfelületre) 
-Az utasok tájékoztatás és felkészítése 
-Vészkiürítés 
-Teend k leszállás után 

X 
° 

X 
° 

 

071 02 11 00 Tüzel anyag vészkieresztése 
-Biztonsági szempontok 
-Jogi szempontok 

X X  

071 02 12 00 Veszélyes áruk szállítása 
-Annex 18 
-Gyakorlati szempontok 

X X  

071 02 13 00 Csapadékos futópálya 
-Csapadékformák 
-Fékhatás, fékhatás koefficiens 
-Teljesítmény számítások helyesbítése 

X X  
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
080 00 00 00 

AERODINAMIKA - A REPÜLÉS ELMÉLETE 
X X  

081 00 00 00 A REPÜLÉS ELMÉLETE - REPÜL GÉP X X  
081 01 00 00 SZUBSZONIKUS AERODINAMIKA X X  
081 01 01 00 Alapelvek, törvények és meghatározások X X  
081 01 01 01 Törvények és meghatározások 

-Mértékegységek 
-Newton törvényei 
-Ideális gáz egyenletek  
-Impulzus egyenletek 
-Kontinuitás egyenletek 
-Bernoulli tételek 
-Sztatikus nyomás 
-Dinamikus nyomás 
-Viszkozitás 
-S r ség 
-IAS, CAS, EAS, TAS 

X X  

081 01 01 02 Áramlástani alapismeretek 
-Stacionárius áramlás 
-Nem-stacionárius áramlás 
-Áramvonal 
-Áramcs  
-Kétdimenziós áramlás 
-Háromdimenziós áramlás 

X 
X  

081 01 01 03 Aerodinamikai er k felületen 
-Ered  léger  
-Felhajtóer  
-Ellenállás 
-Állásszög 
-Er k és egyensúlyi helyzet emelkedés, vízszintes 
repülés, süllyedés és forduló alatt 

X X  

081 01 10 04 A profil alakja 
-Viszonylagos vastagság 
-Húr(vonal) 
-Kontúrvonal 
-Orrsugár 
-Íveltség 
-Támadási szög 
-Beállítási szög 

X X  

081 01 01 05 A szárny alakja 
-Terjedtség (fesztáv) 
-Karcsúság 
-Szárnyt  húr 
-Szárnyvég húr 
-Elkeskenyed  szárny 
-A szárnyfelület  
-Közepes aerodinamikai húr (MAC) 

X X  

081 01 02 00 Kétdimenziós áramlás egy profil körül X X  
081 01 02 01 Áramlási kép X X  
081 01 02 02 Torló pont (0 sebesség, az áramlás szétválik) X X  
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
081 01 02 03 Nyomáseloszlás X X  
081 01 02 04 Nyomásközéppont – Cmac X X  
081 01 02 05 Felhajtóer  és leáramlás X X  
081 01 02 06 Ellenállás és örvénytér (az impulzus megsz nése) X X  
081 01 02 07 Az állásszög hatása X X  
081 01 02 08 Az áramlás leszakadása nagy állásszögeken X X  
081 01 02 09 Felhajtóer  az állásszög függvényében -  diagram X X  
081 01 03 00 A koefficiensek X X  
081 01 03 01 A felhajtóer  (lift - L) koefficiens CL 

-A felhajtóer  képlete 
-CL -  diagram 
-CLMAX és  
-A CLMAX, CRIT,  STALL normál értékei és a 
-CL/állásszög görbe 

X X  

081 01 02 02 A légellenállás koefficiens CD 
-Az ellenállás képlete 
 -Nulla felhajtóer  ellenállás 
 -Felhajtóer  által indukált ellenállás 
-CD -  diagram 
-CL – CD diagram, a profil polárisa 
-CL – CD viszonyszám 
-A CL – CD viszonyszám normál értékei 

X X  

081 01 04 00 Háromdimenziós áramlás a repül gép körül X X  
081 01 04 01 Áramvonalkép rendszer 

-A fesztáv irányú áramlás és következményei 
-Szárnyvég örvények és helyi  
-Az örvények és a támadási szög 
-Fel és leáramlásokból szárnyvég örvény 
-Fesztáv irányú felhajtóer  eloszlás 
-Örvény turbulencia a repül gép mögött (a jelenség 
okai, eloszlás, élettartam) 

X X  
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
081 01 04 02 Indukált ellenállás 

-A szárnyvég örvények hatása a támadási szögre 
-Az indukált helyi  
-Az indukált támadási szög hatása a felhajtóer  
vektorra 
-Indukált ellenállás és sebesség 
-Indukált ellenállás és a szárny karcsúsága 
-Indukált ellenállás és a szárny alaprajza 
-Indukált ellenállási koefficiens 
-Indukált ellenállási koefficiens és a támadási szög 
-Az indukált ellenállás hatása a CL -  diagramra 
-Az indukált ellenállás hatása a CL – CD diagramra 
-A repül gép polárisa, felhajtóer  – ellenállás viszony 
-A parabolikus repül gép poláris diagramon és 
képletben 
-A síkmetszet hatása 
-Szárnyvég lapok (winglets) 
-Szárnyvég tartályok 
-Szárnyfesztáv irányú terhelés 
-A szárny elcsavarás hatása 
-A szárnyíveltség változtatásának hatása 

X X  

081 01 05 00 A teljes ellenállás X X  
081 01 05 01 A káros ellenállás 

-Profilellenállás 
-Interferencia ellenállás 
-Súrlódási ellenállás 

X X  

081 01 05 02 A profilellenállás és a sebesség X X  
081 01 05 03 Az indukált ellenállás és a sebesség X X  
081 01 05 04 A teljes ellenállás X X  
081 01 05 05 A teljes ellenállás és a sebesség    
081 01 05 06 Minimális ellenállás X X  
081 01 05 07 Az ellenállás – sebesség diagram X X  
081 01 06 00 A földhatás (párnahatás) X X  
081 01 06 01 Hatása az indukált ellenállás (CDI) koefficiensre X X  
081 01 06 02 Hatása az CRIT értékére X X  
081 01 06 03 Hatása a CL  értékére X X  
081 01 06 04 Hatása a repül gép felszálló és leszálló jellemz ire X X  
081 01 07 00 Összefüggés a felhajtóer  koefficiens és a konstans 

felhajtóer  sebessége között 
X X  

081 01 07 01 Képletben kifejezve X X  
081 01 07 02 Diagramon ábrázolva X X  
081 01 08 00 Az átesés X X  
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
081 01 08 01 Az áramlás leszakadása növekv  állásszögeken 

-A határréteg 
 -Lamináris határréteg 
 -Turbulens határréteg 
 -Átmeneti határréteg 
-Leválási pont 
-Az állásszög hatása 
-A leválás hatása 
 -A nyomás eloszlásra 
 -A nyomásközéppont helyzetére 
 -A CL koefficiensre 
 -A CD koefficiensre 
 -A bólintó nyomatékra 
 -A vízszintes vezérsík leáramlására 
-A vibráció (buffet -- oszcilláció) 
-A kormányszervek használata 

X 
X  

081 01 08 02 Az átesési sebesség 
-A felhajtóer  képlet szerint 
-1 g átesési sebesség 
-FAA definíció szerinti átesési sebesség 
-Az alábbiak hatása az átesési sebességre: 
 -Súlypont 
 -Teljesítmény beállítás 
 -Magasság (m szer szerint) 
 -Felületi terhelés (W/S) 
 -Terhelési tényez  (n) 
 -Fordulók 
 -Er k 

X X  

081 01 08 03 Kiinduló átesés fesztávolság irányába 
-A szárnyalaprajz hatás 
-Aerodinamikai elcsavarás 
-Geometriai elcsavarás 
-A cs r k használata 
-Az áramlásterel  lapok (profil irányú), örvényterel k, 
belép él lépcs zés és vortex generátorok hatása 

X X  

081 01 08 04 Átesésre figyelmeztet  jelek, jelzések 
-Az átesés-figyelmeztet  jelzés fontossága 
-Sebesség határérték 
-Vibráció megjelenése 
-Átesés-jelz  szalag 
-Flapper kapcsoló 
-Kritikus állásszög jelz  m szer (AOA – Angle of Attak)
-AOA vev  
-Kormányoszlop rázás (stick shaker) 
-Kivétel átesésb l 

X X  
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
081 01 08 05 Az átesés különleges jelenségei 

-Átesés teljesítménnyel 
-Emelked  és süllyed  fordulóban 
-Hátranyilazott szárny 
-Szuper vagy meredek átesés, kormányoszlop 
el renyomó 
-Kacsaszárny 
-T alakú farok kialakítás 

X X  

 -Az átesés elkerülése 
 -Dugóhúzóba esés lehet sége 
 -Dugóhúzó felismerés 
 -Kivétel dugóhúzóból 
-Jéglerakódás (a torló ponton és a felületeken) 
 -Elmarad a figyelmeztet  jelzés 
 -Rendellenes viselkedés átesés alatt 
 -Vezérsík átesés 

X X  

081 01 09 00 CLMAX növel  szerkezetek X X  
081 01 09 01 Kilép él fékszárnyak és ezek használata felszállásnál 

és leszállásnál 
-A fékszárnyak különböz  típusai 
 -Osztott fékszárny 
 -Féklap 
 -Réselt fékszárny 
 -Fowler flap 
-Hatásuk a CL --  diagramra 
-Hatásuk a CL – CD diagramra 
-Fékszárny aszimmetria 
-Hatásuk a bólintási szög változásra 

X 
X  

081 01 09 02 Belép él növel  szerkezetek és használatuk 
szükségessége felszállásnál és leszállásnál 
-Különböz  típusok 
 -Krüger lap 
 -Íveltséget változtató lap 
 -Réselt orr-segédszárny 
-Hatásuk a CL --  diagramra 
-Hatásuk a CL – CD diagramra 
-Orr-segédszárny asszimetria 
-Manuális/automatikus m ködtetés 

X X  

081 01 09 03 Vortex (örvény) generátorok 
-Aerodinamikai m ködési elv 
-El nyök 
-Hátrányok 

X X  

081 01 10 00 Ellenállás-növel  ((CL – CD viszonyt rontó) eszközök X X  
081 01 10 01 Szpoilerek és használatuk szükségessége a repülés 

különböz  fázisaiban 
-Különböz  funkciók: 
 -Repülési (sebesség csökkent ) szpoilerek 
 -Földi (áramlást lerontó) szpoilerek 
 -Cs r -növel  szpoilerek 
 -Kombinált alkalmazásúak 
-Hatásuk a CL -  diagramra 
-Hatásuk a CL – CD diagramra és viszonyszámra 

X X  
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
081 01 10 02 Ellenállás növeléssel sebességet csökkent  eszközök 

és használatuk szükségessége a repülés különböz  
fázisaiban 
-Hatásuk a CL – CD diagramra és viszonyszámra 

X X  

081 01 11 00 A határréteg X X  
081 01 11 01 Különböz  típusok 

-Lamináris 
-turbulens 

X X  

081 01 11 02 A homlokellenállásra és súrlódási ellenállásra 
gyakorolt hatásból származó el nyök és hátrányok  

X X  

081 01 12 00 Különleges repülési körülmények X X  
081 01 12 01 Jég és egyéb lerakódás 

-jegesedés a torlópontnál 
-jéglerakódás a felületekre (dér, hó, simajég) 
-es  
-csapadék lerakódás a belép  élen 
-hatásuk az átesésre 
-hatásuk a kormányozhatóság elvesztésére 
-hatásuk a felhajtóer  növel  szerkezetekre 
felszállásnál, leszállásnál és kis sebességen 
-hatása a felhajtóer /ellenállás viszonyszámra 

X X  

081 01 12 02 A repül gép sárkány deformációi és módosításai, a 
szerkezeti öregedés hatása 

X X  

081 02 00 00 TRANSZONIKUS AERODINAMIKA X   
081 02 01 00 A Mach szám fogalma X   
081 02 01 01 A hang terjedési sebessége X   
081 02 01 02 A magasság és h mérséklet hatása X   
081 02 01 03 Összenyomhatóság X   
081 02 02 00 Normál lökéshullámok X   
081 02 02 01 Kritikus M szám (MCRIT) és ennek túllépése X   
081 02 02 02 Az alábbiak szerepe: 

-Mach szám 
-Kormánylap kitérés 
-Támadási szög 
-Profil vastagság 
-Nyilazási szög 
-Területi szabály 

X   

081 02 02 03 Hatása az alábbiakra: 
-CL --  diagram 
-CLMAX érték 
-CD koefficiens 
-CL – CD viszonyszám 

X   

081 02 02 04 Aerodinamikai felmelegedés X   
081 02 02 05  Nagysebesség  átesés (shock stall)– Mach vibráció X   
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
081 02 02 06 Hatás az alábbiakra: 

-Ellenállás 
-Bólintó-szög (Mach trim) 
 -A nyomásközéppont elmozdulása, a nyilazási 
 szög és a leáramlás hatására 

X   

091 02 02 07 Rázási határ (buffet margin), aerodinamikai 
csúcsmagasság 

X   

091 02 03 00 Az MCRIT túllépésének megel zését szolgáló eszközök X   
091 02 03 01 Vortex generátorok X   
081 01 03 02 Szuperkritikus profilok 

-Formája 
-A profilalak hatása a lökéshullámokra 
-A szuperkritikus profil el nyei és hátrányai 

X   

081 03 00 00 SZUPERSZONIKUS AERODINAMIKA X   
081 04 01 00 Ferde lökéshullámok X   
081 03 01 01 Mach kúp X   
081 03 01 02 A repül gép tömegének hatása X   
081 03 01 03 Kiterjeszked  hullámok (Expansion vaves) X   
081 03 01 04 Nyomásközéppont X   
081 03 01 05 Hullámellenállás 

-Kormánylap felület csuklónyomaték 
-Kormányfelület hatásfok 

X   

081 04 00 00 
STABILITÁS 

X X  

081 04 01 00 Egyensúlyi feltételek stabilizált vízszintes repülésben X X  
081 04 01 01 A statikus stabilitás el feltételei X X  
081 04 01 02 A nyomatékok összege 

-Felhajtóer  és tömeg (súly) 
-Ellenállás és vonóer  

X X  

081 04 01 03 Az er k összege 
-A vízszintes síkban 
-A függ leges síkban 

X X  

081 04 02 00 Az egyensúly elérésének módjai X X  
081 04 02 01 Szárny és vezérsík felületek (farok vagy kacsaszárny) X X  
081 04 02 02 Kormányfelületek X X  
081 04 02 03 Ballaszt vagy súlytrim X X  
081 04 03 00 Hosszstabilitás X X  
081 04 03 01 Alapok és definíciók 

-Statikus stabilitás, pozitív, semleges és negatív 
-A dinamikus stabilitás el feltételei 
-Dinamikus stabilitás, pozitív, semleges és negatív 
-Csillapítás: 
 -Figoid 
 -Rövid periódusú 
-A nagy magasság hatása a dinamikus stabilitásra 

X 
X  
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
081 04 03 02 Statikus stabilitás X X  
081 04 03 03 Semleges pont és ennek helye 

-definíció 
X X  

081 04 03 04 Az alábbi tényez k szerepe: 
-repül gép geometria 
-leáramlások: a szárny aerodinamikai központja 

X X  

081 04 03 05 A súlypont (C.G.) helye 
-hátsó határnál, minimális stabilitási tartomány 
-mells  helyzetben 
-a statikus és dinamikus stabilitás hatása 

X X  

081 04 03 06 A CM --  diagram X X  
081 04 03 07 Az alábbiak szerepe: 

-A súlypont (C.G.) helyzete 
-Kormánylap kitérések 
-A repül gép nagy részegységei (szárny, törzs, farok) 
-Konfiguráció 
 -Fékszárny helyzet, 
 -Futóm  helyzet 

X X  

081 04 03 08 Magassági kormány helyzet – sebesség (IAS) diagram X X  
081 04 03 09 Az alábbiak szerepe: 

-Súlyponthelyzet (C.G.) 
-Trim (trimlap) 
-Trim (vízszintes vezérsík) 

X X  

081 04 03 10 Kormányer  – sebesség (IAS) diagram X X  
081 04 03 11 Az alábbiak szerepe: 

-Súlyponthelyzet (C.G.) 
-Trim (trimlap) 
-Trim (vízszintes vezérsík) 
-M szám /Mach trim 
-Súrlódás a rendszerben 
-Terhel  rugó 
-Ellensúly 

X X 
 
 
 
 
° 

 

081 04 03 12 Man ver/kormányer  – g terhelés viszony X X  
081 04 03 14 Az alábbiak szerepe: 

-Súlyponthelyzet (C.G.) 
-Trim (trimlap) 
-Rugós terhel  
-Ellensúly 

X X  

081 04 03 15 Kormányer /g hányados 
-alkalmassági bizonyítvány kategóriája 

X X  

081 04 03 16 Különleges körülmények: 
-jegesedés 
 -fékszárny kibocsátás hatása 
 -vezérsík jegesedés hatása 
-es  
-a sárkány deformációja 

X X  

081 04 04 00 Statikus iránystabilitás X X  
081 04 04 01  csúszási szög X X  
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
081 04 04 02 Irány (yaw) nyomaték koefficiens CN X X  
081 04 04 03 CN --  diagram X X  
081 04 04 04 Az alábbiak szerepe: 

-súlyponthelyzet (C.G.) 
-szárny nyilazási szög 
-a törzs nagy támadási szögeken 
-strakes 
-a függ leges vezérsík nyilazási szöge és el re 
meghosszabbítása (dorsal) 
-a repül gép nagy részegységei 

X 
X 

 

081 04 05 00 Statikus oldalstabilitás X X  
081 04 05 01 Bedöntési szög X X  
081 04 05 02 Orsózó (hossztengely körüli) nyomaték koefficiense: CI X X  
081 04 05 03 A  csúszási szög szerepe X X  
081 04 05 04 A CI --  diagram X X  
081 04 05 05 Az alábbiak szerepe: 

-a szárny nyilazási szöge 
-a függ leges vezérsík nyilazási szöge 
-a szárny elhelyezése 
-szárny V beállítás (le-föl) 

X X  

081 04 05 06 Hatásos oldalstabilitás X X  
081 04 06 00 Dinamikus oldalstabilitás X X  
081 04 06 01 Aszimmetrikus légcsavarszél hatása X X  
081 04 06 02 Zuhanóspirálra való hajlam X X  
081 04 06 03 Holland orsó 

-okai 
-Mach szám 
-Oldallengés csillapító 

X X 
 
 
° 

 

081 04 06 04 A magasság hatása a dinamikus oldalstabilitásra X X  
081 05 00 00 KORMÁNYZÁS X X  
081 05 01 00 Általában X X  
081 05 01 01 Alapok; a három sík, a három tengely X X  
081 05 01 02 Íveltség változás X X  
081 05 01 03 Támadási-szög változás X X  
081 05 02 00 Bólintószög vezérlés X X  
081 05 02 01 Magassági kormány X X  
081 05 02 02 Leáramlási hatások X X  
081 05 02 03 Jég a vezérsíkon X X  
081 05 02 04 A súlypont (C.G.) helyzete X X  
081 05 03 00 Irányvezérlés (Yaw control) X X  
081 05 03 01 Pedál/oldalkormány kitérési viszonyszám változtatás X X  
081 05 03 02 A hajtóm  teljesítmény által létrehozott nyomatékok 

-Közvetlen 
-indukált 
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
081 05 03 03 Hajtóm  meghibásodás 

-oldalkormány határok aszimmetrikus vonóer nél 
-A VMCA és VMCG jelentése 

X X  

081 05 04 00 D lésvezérlés X X  
081 05 04 01 Cs r kormányok 

-Bels  cs r k 
-Küls  cs r k 
-Feladatuk a repülés különböz  fázisaiban  

X X  

081 05 04 03 Szpoilerek X X  
081 05 04 04 Ellentétes függ leges tengely körüli elfordulás X X  
081 05 04 05 Az ellentétes elfordulás elkerülésének eszközei 

-frise cs r k 
-differenciált cs r  kitérítés 
-a cs r k és az oldalkormány rugós kapcsolata 
-elforgató (roll) szpoilerek 
-az aszimmetrikus légcsavarszél hatása 

X X  

081 05 05 00 Kölcsönhatás különböz  síkokban (yaw/roll) X X  
081 05 05 01 Az aszimmetrikus teljesítmény korlátozásai (határai) X X  
081 05 06 00 A kormányer  csökkentésének eszközei X X  
081 05 06 01 Aerodinamikai kiegyensúlyozás 

-orr kiegyensúlyozás 
-küls  kiegyensúlyozás 
-bels  kiegyensúlyozás 
-kiegyenlít  lap, ellentétes feladatú (antibalansz) lap 
-szervo kiegyenlít  lap 
-rugós kiegyenlít  lap 

X X  

081 05 06 02 Mesterséges (kiegyensúlyozás) 
-(hidraulikus) rásegít  vezérlés 
-teljes hidraulikus vezérlés 
-mesterséges kormányer  létrehozása  
 -dinamikus nyomás bemenet 
 -vezérsík állítás 

X X  

081 05 07 00 Tömeg kiegyensúlyozás X X  
081 05 07 01 A kiegyensúlyozás indokai 

-eszközök 
X X  

081 05 08 00 Trimmelés X X  
081 05 08 01 A trimmelés szükségessége X X  
081 05 08 02 Trimlapok X X  
081 05 08 03 Vezérsík trim – trim érték a sebesség (IAS) 

függvényében 
-A C.G. helyzet hatása a trim /vezérsík beállításra 
felszállásnál 

X X  

081 06 00 00 KORLÁTOZÁSOK X X  
081 06 01 00 Üzemeltetési korlátozások 

-Flutter (hajlító-csavaró lengés) 
-Cs r  reverzálás 
-Futóm /fékszárny m ködtetés 

X X 
° 
° 
° 
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
081 06 01 01 VMO, VNO, VNE X X  
081 06 01 02 MMO X   
081 06 02 00 Man verezési tartomány (envelope) X X  
081 06 02 01 Man verezési terhelés diagram 

-Terhelési tényez  
-Gyorsulásos átesési sebesség 
-VA, VC, VD 
-Man verezési terhelési tényez  határ, típus 
alkalmassági kategória 

X X  

081 06 02 02 Az alábbiak szerepe: 
-Tömeg 
-Magasság 
-Mach szám 

X X 
 

 
° 

 

081 06 03 00 Széllökés tartomány X X  
081 06 03 01 Széllökés terhelési diagram 

-Függ leges széllökés sebességek 
-Gyorsulásos átesési sebesség 
-VB ,VC , VD 
-Széllökéses terhelési tényez  határérték 
-VRA 

X X  

081 06 03 02 Az alábbiak szerepe 
-Tömeg 
-Magasság 
-Mach szám 

X X 
 
 
° 

 

081 07 00 00 LÉGCSAVAROK X X  
081 07 01 00 A motor nyomaték vonóer vé alakítása X X  
081 07 01 01 A beállítási szög (pitch) jelentése X X  
081 07 01 02 Légcsavarlapát elcsavarás X X  
081 07 01 03 Fix beállítási szög, változtatható szög/konstans 

sebesség 
X X  

081 07 01 04 Légcsavar hatásfok a sebesség függvényében X X  
081 07 01 05 A légcsavar jegesedés hatása X X  
081 07 02 00 Hajtóm  meghibásodás vagy leállás X X  
081 07 02 01 Légcsavar önforgás (szélkerék) ellenállása 

-Elfordítási nyomaték (yaw) aszimmetrikus teljesítmény 
esetén 

X X  

081 07 02 02 Vitorlába állítás 
-Hatása a siklási teljesítményre 
-Hatása a legyez  (yaw) nyomatékra aszimmetrikus 
teljesítménynél 

X X  

081 07 03 00 Tervezési jellemz  a rezgés csillapításra X X  
081 07 03 01 Légcsavarlapát karcsúság X X  
081 07 03 02 Légcsavar átmér  X X  
081 07 03 03 Légcsavar lapátok száma X X  
081 07 03 04 Légcsavar zaj X X  
081 07 04 00 A légcsavar m ködésénél keletkez  nyomatékok és a 

forgatónyomaték 
X X  

081 07 04 01 Forgatónyomaték reakcióer  X X  
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
081 07 04 02 Giroszkóp precesszió  X X  
081 07 04 03 Aszimmetrikus légcsavarszél (légáram) hatás X X  
081 07 04 04 Aszimmetrikus lapáthatás X X  
081 08 00 00 REPÜLÉSI MECHANIKA X X  
081 08 01 00 A repül gépre ható er k X X  
081 08 01 01 Egyenes vonalú állandósult vízszintes repülés X X  
081 08 01 02 Egyenes vonalú állandósult emelkedés X X  
081 08 01 03 Egyenes vonalú állandósult süllyedés X X  
081 08 01 04 Egyenes vonalú állandósult siklás X X  
081 08 01 05 Állandósult koordinált forduló 

-Bedöntési szög 
-Terhelési tényez  
-Forduló sugár 
-Szögsebesség 
-Egyérték  (3O/s) forduló 

X X  

081 08 02 00 Aszimmetrikus teljesítmény X X  
081 08 02 01 A függ leges tengely körüli nyomatékok X X  
081 08 02 02 A függ leges vezérsíkon keletkez  er k X X  
081 08 02 03 A bedöntési szög hatása 

-Túldöntés 
-Függ leges vezérsík átesés 

X X  

081 08 02 04 A repül gép súlyának hatása X X  
081 08 02 05 A cs r k használatának hatása X X  
081 08 02 06 Speciális légcsavar hatások befolyása az orsózó 

nyomatékra 
-Légcsavar forgatónyomaték 
-Légcsavar leáramlás a fékszárnyakon 

X X  

081 08 02 07 A csúszási szög hatása az orsózó nyomatékokra X X  
081 08 02 08 VMCA X X  
081 08 02 09 VMCL X X  
081 08 02 10 VMCG X X  
081 08 02 11 A magasság hatása X X  
081 08 03 00 Vészsüllyedés X X  
081 08 03 01 A konfiguráció befolyása X X  
081 08 03 02  A választott Mach szám és IAS befolyása X X  
081 08 03 03 Tipikus pontok a polárgörbén X X  
081 08 04 00 Szélnyírás X X  
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
090 00 00 00 KOMMUNIKÁCIÓ X X X 
091 00 00 00 VFR KOMMUNIKÁCIÓ X X  
091 01 00 00 MEGHATÁROZÁSOK X X  
091 01 01 00 A fogalmak jelentése X X  
091 01 02 00 ATS rövidítések X X  
091 01 03 00 Q kód csoportok X X  
091 01 04 00 Üzenetek kategóriája X X  
091 02 00 00 ÁLTALÁNOS ÜZEMELÉSI ELJÁRÁSOK X X  
091 02 01 00 Bet k továbbítása X X  
091 02 02 00 Számok továbbítása X X  
091 02 03 00 Id  továbbítása X X  
091 02 04 00 Adási technikák X X  
091 02 05 00 Szabvány szavak és kifejezések X X  
091 02 06 00 Légiforgalmi állomások rádióforgalmazási hívójelei 

beleértve a rövidített hívójeleket is 
X X  

091 02 07 00 Repül gépek rádióforgalmazási hívójelei beleértve a 
rövidített hívójeleket is 

X X  

091 02 08 00 Kommunikáció átadása X X  
091 02 09 00 Próbaeljárások beleértve a rádiópróbát X X  
091 02 10 00 Visszamondási és nyugtázási követelmények X X  
091 02 11 00 Radar eljárások X X  
091 03 00 00 ID JÁRÁS INFORMÁCIÓK FOGALMA (VFR) X X  
091 03 01 00 Repül téri id járás X X  
091 03 02 00 Id járási információt sugárzó állomások X X  
091 04 00 00 KOMMUNIKÁCIÓ MEGSZAKADÁSA ESETÉN KÖVETEND  

ELJÁRÁSOK 
X X  

091 05 00 00 S RG SSÉGI ÉS VÉSZHELYZETI ELJÁRÁSOK X X  
091 05 01 00 S rg sség (meghatározása-frekvenciája-

frekvenciafigyelés-üzenet továbbítás/leadás) 
X X  

091 05 02 00 Vészhelyzet (meghatározása-frekvenciája-
frekvenciafigyelés-üzenet továbbítás/leadás) 

X X  

091 06 00 00 ÁLTALÁNOS VHF HULLÁMTERJEDÉS ELMÉLETE ÉS A 
FREKVENCIÁK KIOSZTÁSA 

X X  

092 00 00 00 IFR KOMMUNIKÁCIÓ X  X 
092 01 00 00 MEGHATÁROZÁSOK X  X 
092 01 01 00 A fogalmak jelentése X  X 
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Repül gép  

ATPL CPL IR 
092 01 02 00 ATS rövidítések X  X 
092 01 03 00 Q kód csoportok X  X 
092 01 04 00 Üzenetek kategóriája X  X 
092 02 00 00 ÁLTALÁNOS ÜZEMELTETÉSI ELJÁRÁSOK X  X 
092 02 01 00 Bet k továbbítása X  X 
092 02 02 00 Számok továbbítása X  X 
092 02 03 00 Id  továbbítása X  X 
092 02 04 00 Adási technikák X  X 
092 02 05 00 Szabvány szavak és kifejezések X  X 
092 02 06 00 Légiforgalmi állomások rádióforgalmazási hívójelei 

beleértve a rövidített hívójeleket is 
X  X 

092 02 07 00 Repül gépek rádióforgalmazási hívójelei beleértve a 
rövidített hívójeleket is 

X  X 

092 02 08 00 Kommunikáció átadása X  X 
092 02 09 00 Próbaeljárások beleértve a rádiópróbát X  X 
092 02 10 00 Visszamondási és nyugtázási követelmények X  X 
092 02 11 00 Radar eljárások X  X 
092 02 12 00 Magasság változtatás és jelentés X  X 
092 03 00 00 KOMMUNIKÁCIÓ MEGSZAKADÁSA ESETÉN KÖVETEND  

ELJÁRÁSOK 
X  X 

092 04 00 00 S RG SSÉGI ÉS VÉSZHELYZETI ELJÁRÁSOK X  X 
092 04 01 00 PAN egészségügyi X  X 
092 04 02 00 S rg sség (meghatározása-frekvenciája-

frekvenciafigyelés-üzenet továbbítás/leadás) 
X  X 

092 04 03 00 Vészhelyzet (meghatározása-frekvenciája-
frekvenciafigyelés-üzenet továbbítás/leadás) 

X  X 

092 05 00 00 ID JÁRÁS INFORMÁCIÓK FOGALMA (IFR) X  X 
092 05 01 00 Repül téri id járás X  X 
092 05 02 00 Id járási információt sugárzó állomások X  X 
092 06 00 00 ÁLTALÁNOS VHF HULLÁMTERJEDÉS ELMÉLETE ÉS A 

FREKVENCIÁK KIOSZTÁSA 
X  X 

092 07 00 00 MORSE KÓDOK X X X 
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33. függelék 
Rövidítések 
 
A  Aeroplane     repül gép  
A/C Aircraft      légijárm   
AMC  Acceptable Means of Compliance  a megfelelés elfogadható módozatai 
AMC  Aeromedical Centre    repül orvosi központ 
AME Authorised Medical Examiner   felhatalmazott egészségi alkalmasság 
vizsgáló 
AMS Aeromedical Section    repül orvosi részleg 
ATC Air Traffic Control    légforgalmi irányítás 
ATP Airline Transport Pilot    légitársasági pilóta 
ATPL Airline Transport Pilot License   légitársasági pilóta szakszolgálati engedély 
 
CFI Chief Flying Instructor    repülési f oktató 
CGI Chief Ground Instructor    földi f oktató 
CP Co-pilot      másodpilóta 
CPL Commercial Pilot License   kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély 
CRE Class Rating Examiner    osztályjogosítás vizsgáztató 
CRI Class Rating Instructor    osztályjogosítás oktató 
CQB Central Question Bank    központi kérdés bank 
 
FCL Flight Crew Licensing    repül személyzet szakszolgálati engedélyei 
FE Flight Examiner     repülés vizsgáztató 
F/E Flight Engineer     fedélzeti mérnök 
FI Flight Instructor     repülés oktató 
FIE Flight Instructor Examiner   repülés-oktató vizsgáztató 
FNPT  Flight and Navigation Procedures Trainer repülési és navigációs eljárás-gyakorló 

berendezés 
FFS Full Flight Simulator    repülési szimulátor 
FTD Flight Training Device    repülés-gyakorló berendezés 
FTO Flying Traning Organisation   repülés oktató szervezet 
 
H Helicopter     helikopter 
HPA High Perfomance Aeroplane   nagyteljesítmény  repül gép 
HT Head of Training    képzésvezet  
 
ICAO International Civil Aviation Organisation  Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 
IEM Interpretative and Explanatory Material  értelmez  és magyarázó anyag 
IFR Instrument Flight Rules    m szeres repülési szabályok 
IMC Instrument Meteorological Conditions  m szeres repülési körülmények 
IR Instrument Rating    m szerjogosítás 
IRE Instrument Rating Examiner   m szerjogosítás vizsgáztató 
IRI Instrument Rating Instructor   m szerjogosítás oktató 
 
JAA Joint Aviation Authorithies   Társult Légügyi Hatóságok 
JAR Joint Aviation Requirements   Közös Repülési Követelmények 
 
LOFT Line Orientated Flight Training   útvonal-orientált repül  képzés 
 
MCC Multi Crew Co-orporation   hajózó személyzeti együttm ködés 
ME Multi Engine     többmotoros 
MEL Minimum Equipment List   minimális felszerelések jegyzéke 
MEP Multi- Engine Piston    többmotoros-dugattyús 
MET Multi -Engine Turbo-prop   többmotoros turbó-légcsavaros 
MPA Multi-Pilot Aeroplane    többpilótás repül gép 
MPH Multi-Pilot Helicopter    többpilótás helikopter 
 
nm Nautical Miles     tengeri mérföld 
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OML Operational Multicrew Limitation  személyzeti együttm ködés korlátozása 
OSL Operational Safety Pilot Limitation  biztonsági pilóta korlátozása 
OTD Other Training Devices    egyéb kiképz  berendezések 
 
PF Pilot Flying     repülést végz  pilóta 
PIC Pilot-In-Command    parancsnokpilóta 
PICUS Pilot-In-Command Under Supervision  felügyelet alatt álló parancsnokpilóta 
PM Pilot Monitoring     nem repül  (kiszolgáló) pilóta 
PPL Private Pilot License    magánpilóta szakszolgálati engedély 
 
R/T Radiotelephony     rádióforgalmazás 
 
SE Single-Engine     egymotoros 
SEP Single-Engine Piston    egymotoros, dugattyús 
SET Single-Engine Turbo-prop   egymotoros turbólégcsavaros 
SFE Synthetic Flight Examiner   szimulátor vizsgáztató 
SFI Synthetic Flight Instructor   Földi repülésgyakorló berendezésen kiképz -
oktató 
SPA Single-Pilot Aeroplane    egypilótás repül gép 
SPH Single-Pilot Helicopter    egypilótás helikopter 
SPIC Student-Pilot-In-Command   növendék parancsnokpilóta 
STD Synthetic Training Device   földi repülés-gyakorló berendezések 
 
TMG Touring Motor Glider    motoros vitorlázó-repül gép (MOVIT) 
TR Type Rating     típusjogosítás 
TRE Type Rating Examiner    típusjogosítás vizsgáztató 
TRI Type Rating Instructor    típusjogosítás oktató 
TRTO Type Rating Training Organisation  típusjogosítás oktató szervezet 
 
VFR Visual Flight Rules    látvarepülési szabályok 
VMC Visual Meteorological Conditions  látvarepülési meteorológiai körülmények 
 
ZFTT Zero Flight Time Training   nulla repülési id vel végrehajtandó képzés 
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34. Függelék 
A magánpilóta szakszolgálati engedély (repül gép) – PPL(A) elméleti képzési és repülés 
oktatási tematikája  
(Lásd 1.125 pont, 1. függelék) 
 
A MAGÁNPILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (REPÜL GÉP) – PPL(A) ELMÉLETI KÉPZÉSI 
TEMATIKÁJA 
 
LÉGIJOG 
 

Jogi szabályozás 
 
1 A Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény (Chicagói Egyezmény) 

2 A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) 

3 Az Egyezmény cikkei 

1 Szuverenitás 
2 Terület 
5 Repülés a Szerz d  Államok területe fölött 
10 Leszállás vámrepül téren 
11 Repülési szabályok alkalmazása 
12 Repülési szabályok 
13 Belépési és engedélyezési szabályok 
16 Légijárm vek átkutatása 
22 Alakiságok megkönnyítése 
23 Vám- és belépési eljárások 
24 Vámilletékek 
29 Légijárm vön lév  okmányok 
30 A légijárm  rádió-berendezéseinek használata 
31 Légialkalmassági bizonyítvány 
32 A személyzet szakszolgálati engedélye 
33 Szakszolgálati engedélyek és bizonyítványok elismerése 
34 Útinapló 
35 Áruszállítási korlátozások 
36 Fényképez gépek használatának korlátozásai 
37 Nemzetközi szabványok és eljárások elfogadása 
39 Bizonyítványok és szakszolgálati engedélyek záradékolása 
40 Záradékolt bizonyítványok és szakszolgálati engedélyek érvényessége 
 

4 Az Egyezmény Függelékei („ICAO Annexek”), valamint a függelékben meghatározott 
tárgykörökre vonatkozó magyar szabályozás 
 

Annex 7 A légijárm  felség- és lajstromjele 
 – meghatározások 
 – légijárm  lajstromjele 
 – Lajstrombavételi Bizonyítvány (C of R) 
 – azonosító tábla 
 
Annex 8 Légijárm vek légialkalmassága 
 – meghatározások 
 – Légialkalmassági Bizonyítvány (C of A) 
 – folyamatos légialkalmasság 
 – a Légialkalmassági Bizonyítvány érvényessége 
 – m szerek és berendezések 
 – légijárm vek korlátozásai és a légijárm vek adatai 
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Repülési szabályok 
 
 Annex 2 Repülési szabályok 
  – meghatározások 
  – a repülési szabályok alkalmazhatósága 
  – általános szabályok 
  – látvarepülési szabályok (VFR) 
  – Jelzések (1. Függelék) 
  – A polgári légijárm vek elfogása (2. Függelék) 
 
Légiforgalmi szabályok és légiforgalmi szolgálatok  
 
 Annex 11 Légiforgalmi szabályok és légiforgalmi szolgálatok 
 – meghatározások 
 – a légiforgalmi szolgálatok szerepe 
 – a légtér felosztása 
 – repüléstájékoztató körzetek, irányító körzetek, és repül téri irányító körzetek 
 – légiforgalmi irányító szolgálatok 
 – repüléstájékoztató szolgálatok 
 – riasztó szolgálat 
 – látvarepülési meteorológiai körülmények (VMC) 
 – m szerrepülési meteorológiai körülmények (IMC) 
 – el re nem látott események repülés közben 
 
 Annex 14 Repül terek adatai 
 – meghatározások 
 – a mozgási terület és a repül térhez csatlakozó létesítmények állapota 
 – Látás utáni navigációs-segédeszközök 
 – jelzések és jelz  berendezések 
 – jelölések 
 – fények 
 – táblák 
 – jelz  tárgyak 
 – jelzett terület 
 – Látjelek az akadályok megjelölésére 
 – tárgyak megjelölése 
 – tárgyak kivilágítása 
 – Látjelek a korlátozottan használható területek megjelölésére 
 – Vészhelyzeti és más szolgálatok 
 – t zoltó és ment szolgálat 
 – forgalmi el tér ügyeleti szolgálat 
 – Repül téri földi fények és földfelszín jelölések színei 
 – a légiforgalmi földi fények színei 
 – a földfelszín jelölések színei 
 
5 4444. számú ICAO dokumentum  A repülés szabályai és légiforgalmi szolgálatok 
valamint e tárgykörre vonatkozó magyar szabályozás 

 
Általános rendelkezések 

– meghatározások 
– légiforgalmi irányító szolgálatok (ATS) m ködési gyakorlata 
– repülési terv engedélyezése és tájékoztatás 
– a légiforgalom áramlásszabályozása 
– magasságmér -beállítási eljárások 
– tájékoztatás a repül gépek által keltett turbulenciáról 
– meteorológiai adatok 
– repülés alatti jelentések (AIREP) 
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Körzeti Irányító Szolgálat 
– az ellen rzött forgalom elkülönítése a különféle légterekben 
– repül gép-vezet k; felel sségük az elkülönítés fenntartására VMC-ben 
– repül gép-vezet k által követend  eljárások vészhelyzetben, és az 
összeköttetés megszakadása esetén 
– polgári légijárm  elfogása 

 
Közelkörzeti Irányító Szolgálat 

– induló és érkez  légijárm vek eljárásai a látvarepülési meteorológiai 
körülmények között (VMC) 

 
Repül téri Irányító Szolgálat 

– a repül téri irányítótorony feladata 
– látvarepülési szabályok (VFR) szerinti üzemelés 
– forgalmi eljárások és eljárások iskolakörön 
– légijárm vek részére szóló tájékoztatás 
– repül téri forgalom irányítása 

 
Repüléstájékoztató és Riasztó Szolgálat 

– légiforgalmi tanácsadó szolgálat 
– célok és alapelvek 

 
JAA el írások  
 
6 A Társult Légügyi Hatóságok (JAA) El írásai (JAR), valamint e tárgykörre vonatkozó magyar 
szabályozás 
 

JAR-FCL A fejezet  – Általános követelmények 
 – 1.025 –  szakszolgálati engedélyek és jogosítások érvényessége 
 – 1.035 – Egészségi alkalmasság 
 – 1.040 – Egészségi alkalmasság csökkenése 
 – 1.050 – Repülési id  beszámítása 
 – 1.065 – A szakszolgálati engedélyt kibocsátó Állam 
 
JAR-FCL B fejezet – Növendék pilóta 
 – 1.085 – Követelmények 
 – 1.090 – Alsó korhatár 
 – 1.095 – Egészségi alkalmasság 
 
JAR-FCL C fejezet  – Magánpilóta szakszolgálati engedély 
 – 1.100 – Alsó korhatár 
 – 1.105 – Egészségi alkalmasság 
 – 1.110 – El jogok és feltételek 
 – 1.115 – Különleges célból kiadott jogosítások 
 – 1.120 – Tapasztalat és a tapasztalat beszámítása 
 – 1.125 – Tanfolyam 
 – 1.130 – Elméleti vizsga 
 – 1.135 – Jártassági ellen rzés 
 
JAR-FCL E fejezet  – M szerjogosítás 
 – 1.175 – M szerjogosítást (IR(A)) szükségessé tev  feltételek 
 
JAR-FCL F fejezet  – Típus- és Osztályjogosítás 
 – 1.215 – Osztályjogosítások csoportosítása 
 – 1.225 – Típus- vagy osztályjogosítást szükségessé tev  feltételek 
 – 1.245 – Érvényesség, meghosszabbítás és megújítás 
 
JAR-FCL H fejezet  – Oktatói jogosítások 
 – 1.300 – Oktatás – Általános rész 
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A LÉGIJÁRM VEKET ÉRINT  ÁLTALÁNOS ISMERETEK 
 
Sárkányszerkezet 
 
7 Sárkányszerkezet felépítése 

– alkotórészek 
– törzs, szárnyak, farokszerkezet, vezérsík 
– els dleges repül gép-kormányszervek 
– trimm és fékszárny/orrsegédszárny rendszerek 
– futóm  

– orrkerék, orrkerék-kormányzás 
– abroncsok állapota 
– fékrendszerek és óvintézkedések azok használata közben 
– behúzható rendszer  futóm vek 

 
8 A sárkány terhelései 

– statikus szilárdság 
– biztonsági tényez  
– kormányrögzít k használata 
– óvintézkedések a földi/légi üzemelés közben 

 
Hajtóm tan 
 
9 Hajtóm /motor  általános rész 

– a négyütem , bels égés  motor m ködésének alapelvei 
– alapvet  felépítése 
– az el gyújtás és a berobbanás okai 
– a hajtóm /motorteljesítmény a fordulatszám függvényében (f/p) 

 
10 A hajtóm /motor h tése 

– légh tés 
– hajtóm -/ motorburkolat alakja és a henger légterel i 
– h t zsaluk alakja és alkalmazása 
– hengerfejh mér  

 
11 Hajtóm vek/motorok kenése 

– a kenés szerepe és módszerei 
– kenési rendszerek 
– olajkeringetés módszerei 
– olajszivattyúkkal és sz r kkel szemben támasztott követelmények 
– olaj min sége és fajtái 
– olajh mérséklet és nyomás szabályozása 
– olajh tési módszerek 
– az olajrendszer m ködési hibáinak felismerése 

 
12 Gyújtásrendszerek 

– a mágnesgyújtás elve, szerkezete és m ködése 
– az el gyújtás-szabályzó célja és elve 
– a m köd képesség ellen rzése, a meghibásodások felismerése 
– üzemeltelési eljárások a gyújtógyertya elkormolódásának elkerülésére 
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13 Porlasztás 
– az úszós porlasztó m ködési elve, 
– szerkezete és m ködése 
– a helyes keverékarány fenntartásának módszerei 
– az adagolószivattyúk és a gyorsítószivattyúk m ködése 
– a magasság hatása 
– a keverék kézi szabályozása 

– helyes keverékarány fenntartása 
– a használat korlátozása nagy teljesítményen 
– a berobbanás elkerülése 

– alapjárati elzárószelep 
– kezel szervek m ködése és használata 
– leveg szívásos rendszer 
– tartalék indukciós rendszerek 
– a porlasztó jegesedése, a forró leveg  használata 
– befecskendez  rendszerek elve és m ködése 

 
14 Repül gép-hajtóm vek/ motorok üzemanyagai 

– az üzemanyagok osztályozása 
– kategóriák és szín szerinti azonosítás 
– min ségi követelmények 

– szennyez dés ellen rzése 
– üzemanyag-sz r k és ülepít k használata 

 
15 Üzemanyag rendszerek 

– üzemanyag tartályok és szállító vezetékek 
– szell ztet  rendszer 
– mechanikus és elektromos szivattyúk 
– ejt tartályos adagolás 
– tartály kiválasztása 
– rendszervezérlés 

 
16 Légcsavarok 

– légcsavar nomenklatúra 
– hajtóm -teljesítmény átalakítása tolóer vé/vonóer vé 
– a merev légcsavar kialakítása és felépítése 
– a légcsavarlapátra ható er k 
– a fordulatszám-változtatás és a sebesség változtatás közötti összefüggés 
– tolóer  / vonóer  hatásossága és a sebességváltozás közötti összefüggés 
– az állítható légcsavar kialakítása és felépítése 
– légcsavarállító mechanizmus m ködése 
– a lapátemelkedés változásának hatása 
– szélkerék üzemmód 

 
17 Hajtóm  üzemeltetése 

– indítási eljárások és óvintézkedések 
– meghibásodások felismerése 
– motormelegítés, teljesítmény és rendszer ellen rzések 
– olajh mérséklet és nyomáskorlátozások 
– hengerfej- h mérséklet korlátozása 
– gyújtási és egyéb rendszerek ellen rzése 
– teljesítménykorlátozások 
– hirtelen teljesítményváltozások elkerülése 
– keverékszabályzó használata 
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Rendszerek 
 
18 Elektromos rendszer 

– generátorok/ átalakítók alkalmazása és üzemeltetése 
– egyenáramú táplálás 
– akkumulátorok, kapacitásuk és feltöltésük 
– feszültség-, és áramer sség-mér k 
– áramköri megszakítók és biztosítékok 
– elektromos m ködtetés  szolgáltatások és m szerek 
– meghibásodások felismerése 
– meghibásodások esetén követend  eljárások 

 
19 Vákuumrendszer 

– alkotórészek 
– szivattyúk 
– szabályozó és mér elemek 
– sz r rendszer 
– meghibásodások felismerése 
– meghibásodások esetén követend  eljárások 

 
Repül gépm szerek 
 
20 Pitot/statikus rendszer 

– Pitot-cs  m ködése 
– Pitot-cs  m ködési elve és szerkezete 
– statikus rendszer 
– tartalék statikus rendszer 
– helyzeti hiba 
– rendszerleereszt k, ülepít k 
– f t elem 
– eltöm dés vagy dugulás miatt fellép  hibák 

 
21 Sebességmér k 

– felépítése és m ködése 
– a torlónyomás és a statikus nyomás közötti összefüggések 
– a m szerszerinti, a m szerre helyesbített és tényleges sebesség (IAS, CAS, TAS) 
– m szerhiba 
– sebesség kijelzések, színkódok 
– a repül gép-vezet k által elvégezhet  m köd képességi ellen rzések 

 
22 Magasságmér  

– felépítése és m ködése 
– a nyomásskála feladata 
– légs r ség hatása 
– nyomásmagasság 
– tényleges magasság 
– N. E. L. 
– repülési szint 
– megjelenítések fajtái (három mutató) 
– m szerhibák 
– a repül gép-vezet k által elvégezhet  m köd képességi ellen rzések 

 
23 Variométer 

– szerkezete és m ködése 
– feladata 
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– hozzátartozó késlekedés 
– pillanatnyi értéket mér  variométer 
– megjelenítés 
– a repül gép-vezet k által elvégezhet  m köd képességi ellen rzések 

 
24 Pörgetty  

– elve 
– merevsége 
– precesszió/ pörgetty  látszólagos mozgása 

 
25 Elfordulásjelz  m szer 

– szögsebességet érzékel  pörgetty  (két szabadságfokú vízszintes tengelyhelyzet ) 
– célja és szerepe 
– sebesség hatása 
– megjelenítés 
– forduló koordinátor 
– korlátozott-fordulósebesség kijelzések 
– energiaforrás 
– csúszásjelz  

– elve 
– megjelenítés 

– a repül gép-vezet k által elvégezhet  m köd képességi ellen rzések 
 
26 M horizont 

– a három szabadságfokú függ leges tengelyhelyzet  pörgetty  
– célja és szerepe 
– megjelenítés 
– értelmezés 
– m ködési korlátok 
– energiaforrás 
– a repül gép-vezet k által elvégezhet  m köd képességi ellen rzések 

 
27 Géptengely-irányjelz  

– pörgetty s iránytartó (három szabadságfokú vízszintes tengelyhelyzet ) 
– célja és szerepe 
– megjelenítés 
– mágneses irányt vel való együttes alkalmazása 
– beállító mechanizmus 
– látszólagos mozgás 
– m ködési korlátok 
– energiaforrás 
– a repül gép-vezet k által elvégezhet  m köd képességi ellen rzések 

 
28 Mágneses irányt  

– szerkezete és szerepe 
– a föld mágneses tere 
– mágneses elhajlások és lehajlás 
– fordulási, gyorsulási hibák 
– el vigyázatosság mágneses tárgyak fedélzetre vitelekor 
– a repül gép-vezet k által elvégzett m köd képességi ellen rzések 

 
29 Motorellen rz  m szerek 

– a következ  m szerek m ködési alapelvei, megjelenítése, és m ködése: 
– olajh mér  
– olajnyomás mér  
– hengerfejh mér  
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– kipufogógáz h mér  
– szívótérnyomás-mér  m szer 
– üzemanyagnyomás-mér  m szer 
– üzemanyag-kifogyasztás mér  m szer 
– Üzemanyag-mennyiségmér  (k) 
– fordulatszámmér  

 
30 Egyéb m szerek 

– a következ  m szerek m ködési alapelvei, megjelenítése, és m ködése: 
– vákuummér  
– feszültségmér  és áramer sség-mér  
– figyelmeztet  jelzések 
– más, a repül géptípus szempontjából releváns m szerek  

 
Légialkalmasság 
 
31 Légialkalmasság 

– a bizonyítvány érvényessége 
– az el írások betartása 

– id szakos karbantartási ellen rzések 
– megfelelés a légiüzemeltetési utasításnak (vagy más, ezzel egyenérték  
dokumentumnak), utasításoknak, korlátozásoknak, táblázatoknak 

– a légiüzemeltetési utasítás kiegészítései 
– dokumentumok beszerzése és karbantartása 

– repül gép-, hajtóm - és légcsavar üzemid -nyilvántartó naplók 
– a meghibásodások nyilvántartása 

– pilóták számára engedélyezett karbantartás 
 
REPÜLÉSI JELLEMZ K ÉS REPÜLÉSTERVEZÉS 
 
Tömeg és egyensúly 
 
32 Tömeg és egyensúly 

– a maximális tömeghatár 
– a tömegközéppont els  és hátsó határa normál és szállítórepülésnél 
– tömeg- és tömegközéppont számítás – légiüzemeltetési utasítás és súlyponttáblázat 

 
Teljesítmény 
 
33 Felszállás 

– rendelkezésre álló felszállási úthossz (TODA), és rendelkezésre álló nekifutási 
úthossz (TORA) 
– felszállás és kezdeti emelkedés 
– a tömeg, a szél, és a s r ségmagasság hatása 
– a talajfelszín és a pályalejtés hatása 
– fékszárnyak használata 

 
34 Leszállás 

– a tömeg, a szél, a s r ségmagasság és a megközelítési sebesség hatása 
– fékszárnyak használata 
– a talajfelszín és a pályalejtés hatása 

 
35 Repülés során 

– a rendelkezésre álló és a szükséges teljesítmény közötti kapcsolat 
– teljesítmény diagram 
– maximális emelkedési sebesség és maximális emelkedési szög 
– hatótávolság és a tüzel anyag kifogyasztás ideje 
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– a konfiguráció, a tömeg, a küls  h mérséklet és a magasság hatásai 
– a teljesítmény csökkenése az emelked  fordulók közben 
– siklás 
– kedvez tlen hatások 

– jegesedés, es  
– a sárkány állapota 
– a fékszárny hatása 

 
EMBERI TELJESÍT KÉPESSÉG ÉS KORLÁTAI 
 
Élettani alapismeretek 
 
36 Alapfogalmak 

– a légkör összetétele 
– gáztörvények 
– légzés és vérkeringés 

 
37 A részleges nyomás hatásai  

– a magasságnövekedés hatása 
– gázcsere 
– hypoxia (a vér oxigéntartalmának csökkenése) 

– tünetek 
– megel zés 

– túlnyomás létesítése a kabinban 
– a hirtelen nyomáscsökkenés hatásai 

– az öntudatnál maradás kihasználható ideje  
– az oxigénmaszkok használata és vészsüllyedés 

– hyperventilláció (nehézlégzés) 
– tünetek 
– megel zés 

– a gyorsulások hatása 
 
38 Látás 

– a látás élettana 
– a látórendszer korlátai 

– látási zavarok 
– optikai csalódások 
– térbeli tájékozódási zavar 
– a tájékozódási zavar elkerülése 

 
39 Hallás 

– a hallás élettana 
– a bels  fül érzékelései 
– a magasságváltozás hatásai 
– zaj és halláscsökkenés 

– a hallóképesség védelme 
– térbeli tájékozódási zavar 

– ellentmondás a szem és a fül által érzékelt valóság között 
– a tájékozódási zavar elkerülése 

 
40 Tengeribetegség 

– okok 
– tünetek 
– megel zés 
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41 Repülés és egészségi állapot 
– egészségi követelmények 
– a mindennapi betegségek és gyógymódok hatásai 

– megfázások 
– gyomorrontás 
– kábítószerek, gyógyszerek és mellékhatások 
– alkohol 
– kimerültség 

– személyes alkalmasság 
– gondoskodás az utasokról 
– búvárkodás – óvintézkedések repülés el tt 

 
42 Mérgezési veszélyek 

– veszélyes áruk 
– f t testekb l származó szénmonoxid 

 
Pszichológiai alapismeretek 
 
43 Az információs folyamat 

– az érzékelés fogalma 
– kognitív észlelés 

– várakozás 
– megérzés 
– szokások 

 
44 A központi döntési csatorna 

– mentális terhelés, és a terhelhet ség határai 
– információs források 

– ingerek és figyelem 
– verbális kommunikáció 

– emlékezet és korlátai 
– a félreértelmezés okai 

 
45 Stressz 

– okok és hatások 
– a kiválás fogalma 
– a teljesítményre gyakorolt hatások 
– a stressz felismerése és csökkentése 

 
46 Ítél képesség és döntéshozatal 

– a pilóták ítél képességének fogalma 
– pszichológiai magatartásformák 

– viselkedési szempontok 
– a kockázat felmérése 

– a tudatos helyzetfelismerés kifejlesztése 
 
METEOROLÓGIA 
 
47 A légkör 

– összetétele és szerkezete 
– függ leges felosztása 

 
48 Nyomás, s r ség és h mérséklet 

– barometrikus nyomás, izobárok 
– a nyomás, a s r ség és a h mérséklet változása a magassággal 
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– a magasságmérés terminológiája 
– nap- és földenergia-sugárzás, h mérséklet 
– a h mérséklet napi változása 
– adiabatikus folyamat 
– függ leges h mérsékleti gradiens 
– stabilitás és instabilitás 
– a sugárzás, az advekciós leszálló mozgás és az összeáramlás (konvergencia) hatásai 

 
49 Nedvességtartalom és csapadék 

– vízg z a légkörben 
– g znyomás 
– harmatpont és a relatív páratartalom 
– kicsapódás és párolgás 
– csapadék 

 
50 Nyomás és szél 

– alacsony- és magasnyomású területek 
– légköri mozgások, nyomásgradiens 
– függ leges és vízszintes mozgások, összeáramlás és szétáramlás 
– talaj menti és geosztrofikus szél 
– a szélgradiens és a szélnyírás hatásai a felszállásra és leszállásra 
– az izobár-értékek és a szél közötti összefüggés, a Buys-Ballot törvény 
– turbulencia és lökésesség 
– helyi szelek, f n, szárazföldi és tengeri szell k 

 
51 Felh k kialakulása 

– leh lés vízszintes légáramlással, sugárzással és adiabatikus expanzióval 
– felh típusok 

– konvekciós felh k 
– orografikus felh k 
– réteges alakzatú és gomolyfelh k 

– repülési feltételek az egyes felh típusokban 
 
52 Köd, pára és szárazköd 

– sugárzás, advekció, frontális és jeges (fagyott) köd 
– kialakulása és eloszlása 
– a látási viszonyok romlása pára, hó, füst, por vagy homok miatt 
– a látási viszonyok romlásának valószín ségi becslése 
– veszélyes tényez k a repülésben a kedvez tlen vízszintes és függ leges látási 
viszonyok miatt 

 
53 Légtömegek 

– a légtömegek tulajdonságainak leírása és befolyásoló tényez i 
– a légtömegek osztályozása, keletkezésük körzetei 
– a légtömegek módosulása mozgásuk közben 
– az alacsony- és magasnyomású rendszerek kialakulása 
– a nyomásrendszerekkel járó id járás 

 
54 Frontok elmélete 

– a hideg- és melegfrontok kialakulása 
– légtömegek közötti határok 
– melegfront kialakulása 
– a melegfronttal járó felh k és id járási jellemz i 
– id járás a meleg szektorban 
– hidegfront kialakulása 
– a hidegfronttal járó felh k és id járási jellemz i 
– okklúziók 
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– az okklúzióval járó felh k és id járási jellemz k 
– stacionárius front 
– a stacionárius fronttal járó felh k és id járási jellemz k 

 

55 Jégképz dés 
– a jég kialakulásához vezet  feltételek 
– dér, zúzmarás jég, átlátszó jég hatása 
– a jegesedés repül gép-teljesítményre gyakorolt hatása 
– óvintézkedések és a jegesedési körülmények elkerülése 
– a hajtóm /motor jegesedése 
– óvintézkedések a beöml nyílás és a porlasztó jegesedése ellen, a jegesedés –

megakadályozása és a jég eltávolítása 
 

56 Zivatarok 
– kialakulásuk – légtömegen belüli zivatarok, frontális és orografikus zivatarok 
– szükséges feltételek 
– a kialakulás folyamata 
– a kialakulását el segít  feltételek felismerése 
– a repül gépekre veszélyes tényez k 
– a villámlás és az er s turbulencia hatása 
– zivatarkerülés 

 

57 Hegyvidék fölötti repülés 
– veszélyek 
– a domborzat hatása a légköri folyamatokra 
– hegyi hullámok, szélnyírás, turbulencia, függ leges mozgás, rotorhatások, völgyi 
szelek 

 

58 Klimatológia 
– általános szezonális áramlatok az Európa fölötti troposzférában 
– helyi szezonális id járások és szelek 

 

59 Magasságmérés 
– a nyomás beállításának üzemeltetési szempontjai 
– nyomásmagasság, s r ségmagasság 
– földfelszín feletti, tengerszint feletti magasság, repülési szint 
– ICAO egyezményes m légkör 
– QNH, QFE szabvány magasságmér -beállítás 
– átváltási magasság, átváltási réteg és átváltási szint 

 

60 A meteorológiai szervezet 
– repül téri meteorológiai hivatalok 
– légiforgalmi meteorológiai állomások 
– el rejelz  szolgálat 
– repül téri meteorológiai szolgálatok 
– a rendszeres id járás el rejelzések rendelkezésre állása 

 

61 Id járás elemzése és el rejelzése 
– id járási térképek, jelek, jelzések 
– szignifikáns id járási térképek 
– prognosztikai térképek az általános célú repülésekhez 

 

62 Id járási tájékoztatások a repülés megtervezéséhez 
– id járásjelentések és el rejelzések az induló, az útvonali, a cél- és kitér  repül térre 
– METAR, TAF, GAFOR kódolt információk értelmezése 
– a talajmenti szélr l, szélnyírásról, látótávolságról szóló földi jelentések rendelkezésre 
állása 

 

63 A légiközlekedés számára sugárzott meteorológiai rádióadások 
– VOLMET, ATIS, SIGMET 
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NAVIGÁCIÓ 
 
64 A Föld alakja 

– tengelyek, sarkok 
– hosszúsági körök 
– szélességi körök 
– nagykörök, kiskörök, loxodrómák 
– északi/déli, keleti/nyugati féltekék 

 
65 Térképezés 

– repülési (topográfiai) térképek és diagrammok 
– vetületek és jellemz ik 
– szögtartás 
– egyenérték ség 
– méretarány 
– nagykörök és loxodrómák 

 
66 Szögtartó vetület (ICAO 1: 500 000 térkép) 

– f  jellemz i 
– szerkezete 
– hosszúsági körök összetartása 
– hosszúsági körök, szélességi körök, nagykörök és loxodrómák ábrázolása 
– lépték, párhuzamos szélességi körök 
– magasság ábrázolása 

 
67 Irányok 

– földrajzi észak 
– a Föld mágneses tere, változásai – éves változás 
– mágneses észak 
– függ leges és vízszintes összetev k 
– izogon vonalak, agonikus vonalak 

 
68 Repül gépek mágnesessége 

– repül gépen belüli mágneses hatások 
– irányt  eltérése (deviáció) 
– fordulási, gyorsulási hibák 
– az irányt re ható küls  mágneses zavarások elkerülése 

 
69 Távolságok 

– mértékegységek 
– távolságmérés a térképvetülethez viszonyítva 

 
70 A gyakorlati navigáció során használt térképek 

– helymeghatározás 
– hosszúsági és szélességi fokok 
– irányszög és távolság 
– navigációs szögmér  használata 
– repülési pályák (track-ek) és távolságok mérése 

 
71 Referencia anyag/további irodalom a térképekhez 

– térképelemzés 
– topográfia 
– domborzat 
– kialakított terepjellemz k 

– állandó terepjellemz k (pl. vonal, pont alakú terepjellemz k, egyedülálló vagy 
különleges terepjellemz k) 
– olyan terepjellemz k, amelyek megváltozhatnak (pl. víz) 

– el készítés 
– a térkép összehajtogatása a használathoz 
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– módszerek a térképolvasásra 
– eligazodás a térképeken 
– a jelent pontok jellemz i 
– a jelent pontok helyének el rebecslése 

– folyamatos vizuális ellen rzéssel 
– folyamatos vizuális ellen rzés nélkül 
– amikor nem biztosak a pozíciójukban 

– légiközlekedési szimbólumok 
– légiközlekedési tájékoztatás 
– mértékegységek átváltása 

 
72 A navigáció alapelvei 

– IAS, CAS és TAS 
– repülési pálya (track), valós és mágneses 
– szélsebesség, géptengely-irányszög (heading), és földfeletti sebesség 
– szélháromszög 
– a géptengely-irányszög (heading) és a földfeletti sebesség kiszámítása 
– eltérítés, széleltérítés szöge (WCA) 
– várható érkezési id  (ETA) 
– helyszámító navigáció, térbeli helyzet, jelent pont 
 

73 Kör alakú navigációs számítótárcsa (vagy annak megfelel  számítóeszköz) 
– a számítótárcsa használata a következ k meghatározására: 

– TAS (leveg höz viszonyított valós sebesség), id , távolság 
– mértékegységek átváltása 
– szükséges üzemanyag-mennyiség 
– nyomásmagasság, s r ség magasság és tényleges magasság 
– útvonalid  és ETA (várható érkezési id ) 
– a számítótárcsa használata a szélháromszög kiszámítására 
– a TAS (a leveg höz viszonyított valós sebesség) és a szélsebesség 
alkalmazása a repülési pályára (track-re) 
– géptengely-irányszög (heading) és a földfeletti sebesség meghatározása 
– eltérítés és széleltérítés szöge (WCA) 

 
74 Id  

– az egyeztetett világid  (UTC) és a helyi középid  (LMT) közötti összefüggés 
– a napkelte és napnyugta idejének meghatározása 

 
75 Repüléstervezés 

– a térképek kiválasztása 
– id járás el rejelzések és jelentések az útvonalra és a repül terekre 
– az id járási helyzet értékelése 
– az útvonal kijelölése 
– az ellen rzött/szabályozott légterek, légterek korlátozásai, veszélyes területek stb. –
figyelembevétele  
– AIP-k és NOTAM-ok használata 
– rádió-összeköttetési eljárások ellen rzött/szabályozott légtérben 
– üzemanyag-számítás 
– biztonságos útvonalmagasság(ok) 
– kitér  repül terek 
– rádió-összeköttetési és rádiónavigációs berendezések frekvenciái 
– fedélzeti napló kitöltése 
– ATC repülési terv összeállítása 
– ellen rz pontok kiválasztása, id  és távolság jelölése 
– tömeg és súlypont meghatározások 
– tömeg és teljesítmény-számítások 
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76 Gyakorlati navigáció 
– mágneses géptengely-irányszög, deviációs táblázat használata 
– munkamegosztás repülés közben 
– indulási eljárás, fedélzeti napló vezetése, magasságmér  beállításai, m szer szerinti 
– sebesség (IAS) meghatározása 
– a géptengely-irányszög és a magasság tartása 
– vizuális megfigyelések alkalmazása 
– helymeghatározás, jelent pontok 
– a géptengely-irányszög és a várható érkezési id  (ETA) módosítása 
– érkezési eljárások, rádió-összeköttetés 
– fedélzeti napló és a repül gép napló kitöltése 

 
Rádió navigáció 
 
77 Földi Irányadók (D/F) 

– alkalmazása 
– m ködési elve 
– információ megjelenítése és értelmezése 
– hatótávolsága 
– eltérések és pontosság 
– a hatótávolságot és pontosságot befolyásoló tényez k 

 
78 ADF, beleértve a kapcsolódó rádiójeladókat (NDB-ket), és az RMI használata  

– alkalmazása 
– m ködési elve 
– információ megjelenítése és értelmezése 
– hatótávolsága 
– eltérések és pontosság 
– a hatótávolságot és pontosságot befolyásoló tényez k 

 
79 VOR/DME 

– alkalmazása 
– m ködési elve 
– információ megjelenítése és értelmezése 
– hatótávolsága 
– eltérések és pontosság 
– a hatótávolságot és pontosságot befolyásoló tényez k 

 
80 GPS 

– alkalmazása 
– m ködési elve 
– információ megjelenítése és értelmezése 
– hatótávolsága 
– eltérések és pontosság 
– a hatótávolságot és pontosságot befolyásoló tényez k 

 
81 Földi radar 

– alkalmazása 
– m ködési elve 
– információ megjelenítése és értelmezése 
– hatótávolsága 
– eltérések és pontosság 
– a hatótávolságot és pontosságot befolyásoló tényez k 

 
82 Másodlagos légtérellen rz  radar (SSR) 

– m ködési elve (transzponderek) 
– alkalmazása 
– megjelenítése és értelmezése 
– módok és kódok 
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ÜZEMELTETÉSI ELJÁRÁSOK 
 
83 ICAO 6. Annex, II. rész – Légijárm  üzemeltetése 

– el szó 
– meghatározások 
– általános megállapítások 
– repülés el készítés és a repülés alatti eljárások 
– teljesítmény és üzemeltetési korlátok 
– m szerek és berendezések 
– kommunikációs és navigációs berendezések 
– karbantartás 
– – hajózó személyzet 
a repül gép fényjelei 

 
84 ICAO 12. Annex – Kutatás és mentés 

– meghatározások 
– riasztási szakaszok 
– eljárások a parancsnok-pilóta számára (5.8 és 5.9 pontok) 
– kutatási és mentési jelzések (5.9 pont és A függelék) 

 
85 ICAO 13. Annex – Légijárm  balesetek kivizsgálása 

– meghatározások 
– nemzeti eljárások 

 
86 Zajcsökkentés 

– általános eljárások 
– zajcsökkentés alkalmazása fel- és leszállás közben 

 
87 A repülési szabályok megsértése 

– szabálysértések 
– büntetések 

 
REPÜLÉSELMÉLET 
 
88 A légkör 

– összetétele és szerkezete 
– ICAO m légkör (NEL) 
– légköri nyomás 

 
89 Testkörüli szubszonikus légáramlás 

– légellenállás és légs r ség 
– határréteg 
– súrlódási er k 
– lamináris és turbulens áramlás 
– Bernoulli törvény – venturi hatás 

 
90 Kétdimenziós szárnyszelvény (szárnyprofil) körüli légáramlás 

– síklap körüli légáramlás 
– ívelt lap (szárnyprofil) körüli légáramlás 

– szárnyszelvény keresztmetszetének leírása 
– felhajtóer  és ellenálláser  
– Cy és Cx, összefüggésük az állásszöggel 
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91 Három dimenziós áramlás a szárnyszelvény körül 

– szárnyszelvény alakok és szárnyak síkbeli alakjai 
– indukált ellenállás 

– leáramlási szög, örvényellenállás, földhatás (párnahatás) 
– szárnykarcsúság 

– káros (profil) ellenállás 
– alakellenállás, súrlódási ellenállás, interferencia ellenállás 

– felhajtóer /ellenálláser  arány (Cy, Cx görbe) 
 
92 A négy er  megoszlása 

– egyensúlyok és er párok 
– felhajtóer  és tömeg (súly) 
– tolóer  és ellenálláser  
– az egyensúlyi állapot elérésének módszerei 

 
93 Kormányszervek 

– a három sík 
– a kereszttengely körüli bólintás 
– a hossztengely körüli orsózás 
– a függ leges tengely körüli legyez mozgás 

– a magassági kormány (stabilizátor), cs r  és az oldalkormány hatása 
– bólintás, orsózás és legyez mozgás szabályozása 
– orsózó és legyez  mozgás összefüggése 
– a kormányfelületek tömege és aerodinamikai egyensúlya 

 
94 Trimmvezérlés 

– trimmlap, kiegyenlít lap, kiegyenlítést megszüntet  lap 
– célja és szerepe 
– a m ködésének módja 

 
95 Fékszárnyak és orrsegédszárnyak  

– egyszer , osztott, réselt fékszárny és Fowler lap 
– célja és szerepe 
– használatuk 
– orrsegédszárny, belép él 
– célja és szerepe 
– normál/automatikus m ködés 

 
96 Az átesés 

– kritikus állásszög 
– egyenletes légáramlás megszakadása 
– felhajtóer  csökkenése, ellenálláser  növekedése 
– a nyomásközéppont vándorlása 
– kialakulására utaló jelek 
– repül gép jellemz i áteséskor 

– az átesési sebességet és a repül gép viselkedését befolyásoló tényez k 
áteséskor 

– átesés vízszintes, emelked , süllyed  és forduló repülés közben 
– átesésjelz  rendszerek 
– kivétel átesésb l 

 
97 Dugóhúzók elkerülése 

– szárnyvégi átesés 
– orsózás kialakulása 
– a kezdeti szakasz felismerése 
– azonnali és eredményes kivétel átesésb l 
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98 Stabilitás 

– a statikus és dinamikus stabilitás meghatározása 
– hosszstabilitás 
– a tömegközéppont hatása bólintáskor a kormányzásra 
– oldal- és iránystabilitás 
– oldal-, és iránystabilitás közötti összefüggés 

 
99 Terhelési többes és man verezés 

– szerkezeti szempontok 
– man verezés és a széllökés jelleggörbéje 
– a terhelési többes határértékei fékszárnnyal és anélkül 
– terhelési többes változása fordulóban és hirtelen felhúzáskor 
– man verezési sebesség határértékei 
– óvintézkedések repülés közben 

 
100 Mechanikai feszültségterhelések a földön 

– a futóm re ható oldalirányú terhelések 
– leszállás 
– gurulás, el vigyázatosság a kanyarodáskor 

 
RÁDIÓFORGALMAZÁS 
 
101 Rádióforgalmazás és kommunikáció 

– az AIP használata és a frekvencia kiválasztása 
– mikrofonhasználat technikája 
– fonetikai ábécé 
– állomás/repül gép hívójelek/rövidítések 
– rádiózási technikák 
– szabványos szavak és kifejezések használata 
–  „a behallgatás” 
– kötelez en „visszaismételend ” utasítások 

 
102 Indulási eljárások 

– rádióellen rzések 
– gurulási utasítások 
– várakozás a földön 
– indulási engedély (ATC clearance) 

 
103 Eljárások az útvonalon 

– frekvenciaváltás 
– helyzet-, tengerszint feletti magasság és/vagy repülési szint jelentése 
– Repüléstájékoztató Szolgálat 
– id járási tájékoztatás 
– id járás-jelentés 
– vízszintes irányszögek, irányok és a pozíció megállapításának eljárásai 
– eljárási kifejezések 
– magassági / hatótávolsági lefedettség 

 
104 Érkezési eljárások, a forgalmi kör eljárásai 

– érkezési engedély (ATC clearance) 
– rádióhívások és a légiforgalmi irányítás (ATC) utasításai az alábbi m veletek közben: 

– forgalmi kör 
– megközelítés és leszállás 
– a futópálya elhagyása 
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105 Összeköttetés megszakadása 

- teend k 
- tartalék frekvencia használata 
- m köd képesség ellen rzése, a mikrofon és a fejhallgató vizsgálata 

- repülés alatti eljárások a légtér típusa szerint 
 
106 Vész és sürg sségi eljárások 

- vészjelzés (Mayday), meghatározása és alkalmazásának ideje 
- vészjelzésre használható frekvenciák 
- a ’Mayday’ üzenet tartalma 
- sürg sség (Pan Pan) meghatározása és alkalmazásának ideje 
- sürg sségi üzenetre használandó frekvenciák 
- üzenetek megismétlése / továbbítása 
- rádiócsend fenntartása a vészjelz  / sürg sségi hívások hallatán 
- vészjelzés / sürg sség törlése 

 
Általános repülésbiztonság 
 
107 Repül gépen 

- a székek beállítása és biztonsága 
- vállhevederek és biztonsági övek 
- vészhelyzeti felszerelés és használata  

- t zoltó készülékek 
- hajtóm /kabin tüzek 
- jégtelenít  rendszerek 
- túlél  felszerelések, ment mellények, ment csónakok 

- szén-monoxid mérgezés 
- óvintézkedések a üzemanyag feltöltés során 
- t zveszélyes áruk/nyomás alá helyezett konténerek 

 
108 Üzemeltetésben 

- légijárm vek által keltett turbulencia 
- vízencsúszás (aquaplaning) 
- szélnyírás: felszálláskor, megközelítéskor és leszálláskor 
- utasok tájékoztatása 
- vészkijáratok 
- a repül gép kiürítése 

- kényszerleszállások 
- behúzott futóm vel történ  leszállások 
- vízre szállás 

 
MAGÁNPILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (PPL) (REPÜL GÉP) REPÜLÉSOKTATÁSI 
TEMATIKÁJA 
 
1. feladat Ismerkedés a repül géppel 
 

- a repül gép jellemz i 
- a pilótafülke kialakítása 
- rendszerek 
- checklistek, gyakorlatok, kormányszervek 
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1E. feladat Vészhelyzeti gyakorlatok 
 

- teend k t z esetén a földön és a leveg ben 
- t z a motorban, kabinban, elektronikus rendszerben 
- rendszerhibák 
- menekülési gyakorlatok, a vészhelyzeti felszerelések és kijáratok helye és használata 

 

2. feladat Felkészülés a repülésre, és repülés utáni feladatok 
 

- repülésre felhatalmazott emberek kijelölése, a repül gép feladatra való alkalmasságának 
megállapítása 
- repül gép üzemképességét igazoló dokumentumok 
- szükséges felszerelés, térképek stb. 
- küls  ellen rzések 
- bels  ellen rzések 
- biztonsági öv, ülés és az oldalkormány pedál beállítása 
- ellen rzések indításkor és melegítéskor 
- hajtóm  ellen rzése 
- hajtóm  leállás ellen rzések, és a motor kikapcsolása 
- parkolás, biztonságba helyezés és ny gözés (azaz lekötözés) 
- a felhatalmazási lap (ODS, AFL stb.) és az üzemképességet igazoló dokumentumok 
kitöltése 

 

3. feladat Repülési tapasztalat 
 

- repülési gyakorlat 
 

4. feladat A kormányszervek hatása 
 

- els dleges hatás, amikor oldalirányban vízszintes, illetve amikor bedöntött a repül gép 
- további hatások: a cs r  illetve az oldalkormány m ködése 
- a következ k hatásai:  

- sebesség 
- légcsavarszél 
- teljesítmény 
- trimmek 
- fékszárnyak 
- más alkalmazott kormányszervek 

- a következ k üzemeltetése: 
- keverékszabályozás 
- porlasztó f tés 
- kabinf tés/szell ztetés 
- repül gép-vezet i tevékenység 

 

5. feladat Gurulás 
 

- gurulás el tti ellen rzések 
- indulás, a sebesség kézben tartása, megállás 
- a motor kezelése 
- az irányok tartása és kanyarodás  
- kanyarodás zárt (korlátozott) terekben 
- eljárások és el vigyázatosságok a várakozóhelyeken 
- a szél hatása és a kormányszervek használata 
- a földfelszín hatása 
- az oldalkormány mozgási szabadsága 
- beállító jelzések 
- m szer ellen rzések 
- ATC eljárások 
- repül gép-vezet i tevékenység 
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5E. feladat Vészhelyzetek 
 

- a fékrendszer és a kormányzás m ködési hibája 
 

6. feladat Egyenes vonalú, vízszintes repülés 
 

- normál utazási teljesítménnyel, egyenes vonalú és vízszintes repülés megvalósítása és 
tartása 
- repülés kritikusan nagy sebességekkel 
- a stabilitás szemléltetése 
- a repül gép vezetése a bólintás változtatásával, beleértve a trimmek használatát 

 irány és magasság szerinti kitrimmelés adott sebességeknél 
(teljesítményváltoztatás) 

 irány és magasság szerinti kitrimmelés sebesség és konfiguráció változtatások 
során 

- m szerek használata a pontosság érdekében 
- repül gép-vezet i tevékenység 

 

7. feladat Emelkedés 
 

- az emelkedés megkezdése, a normál és a maximális függ leges sebesség  emelkedés 
tartása, az emelkedés befejezése 
- az emelkedés befejezése adott magasságokon 
- emelkedés az útvonalon (útvonali emelkedés) 
- emelkedés kiengedett fékszárnyakkal 
- visszatérés a normál emelkedéshez 
- az emelkedés maximális szöge 
- m szerek használata a pontosság érdekében 
- repül gép-vezet i tevékenység 

 

8. feladat Süllyedés 
 

- a süllyedés megkezdése, tartása és befejezése 
- a süllyedés befejezése adott magasságokon 
- süllyedés siklással, teljesítménnyel és útvonali süllyedés (beleértve a teljesítmény és a 
sebesség hatását) 
- oldalcsúszás, csúsztatás (az erre képes típusokon) 
- m szerek használata a pontosság érdekében 
- repül gép-vezet i tevékenység 

 

9. feladat Fordulók 
 

- közepes bedöntés  fordulók megkezdése és tartása 
- visszatérés egyenes vonalú repülésbe 
- a fordulóban elkövetett hibák – (helytelen bólintás, bedöntés, egyensúly) 
- emelked  fordulók 
- süllyed  fordulók 
- csúszó fordulók (az erre képes típusokon) 
- ráfordulás adott irányokra, a giroszkópos géptengely-irányszög jelz  és az irányt  
használata 
- m szerek használata a pontosság érdekében 
- repül gép-vezet i tevékenység 

 

10A. feladat Kissebesség  repülés 
 
MEGJEGYZÉS: A cél fejleszteni a növendék azon képességét, hogy felismerje a figyelmetlen repülést kritikusan alacsony sebességeken, és 
gyakorlatot nyújtson ahhoz, hogyan kell fenntartani a repül gép egyensúlyát, miközben a sebességet visszaállítja normálisra. 

- biztonsági ellen rzések 
- bevezetés a lassú repülésbe 
- ellen rzött lassulás kritikusan alacsony repülési sebességre 
- a teljes teljesítmény alkalmazása a megfelel  térbeli helyzettel és egyensúllyal a normál 
emelkedési sebesség eléréséhez 
- repül gép-vezet i tevékenység 



2009/90. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 23227

10B. feladat Átesés 
 

- repül gép-vezet i tevékenység 
- biztonsági ellen rzések 
- az átesés jelei 
- felismerése 
- tiszta átesés és kivétel átesésb l hajtóm  teljesítménnyel és anélkül 
- kivétel átesésb l, amikor egy szárny lebillen 
- közeledés az áteséshez megközelítési és leszállási konfigurációban, hajtóm  teljesítménnyel 
és anélkül, kivétel a kezdeti szakaszban 

 

11. feladat Dugóhúzó elkerülése 
 

- repül gép-vezet i tevékenység 
- biztonsági ellen rzések 
- átesés és kivétel a dugóhúzó kezdeti állapotában (átesés széls ségesen lebillent szárnynál, 
kb. 45o-nál) 
- az oktató eltereli a növendék figyelmét az átesés során 

 
1. MEGJEGYZÉS: A tanfolyam során történjen legalább két órás repülésoktatás, amelyben az átesés tudatosítása, és a dugóhúzó elkerülése a 
tananyag. 
2. MEGJEGYZÉS: Figyelembe kell venni a man verezés korlátait, és meg kell tekinteni a repül gép kézikönyvét, valamint a tömeg- és 
súlypontszámításokat. 
 

12. feladat Felszállás és emelkedés a hosszúfal adott pontjára 
 

- felszállás el tti ellen rzések 
- felszállás szembeszélben 
- az orrkerék biztosítása 
- felszállás keresztszélben 
- gyakorlatok felszállás közben és után 
- rövid távú felszállás és eljárások/technikák puha talaj esetén, beleértve a teljesítmény-
számításokat is 
- zajcsökkent  eljárások 
- repül gép-vezet i tevékenység 

 

13. feladat Forgalmi kör, megközelítés és leszállás 
 

- forgalmi kör végrehajtásának eljárásai, hosszú falon, rövid falon 
- megközelítés és leszállás hajtóm  teljesítménnyel 
- az orrkerék biztosítása 
- a szél hatása a megközelítési és földetérési sebességekre, fékszárnyak használata 
- megközelítés és leszállás keresztszélben 
- megközelítés és leszállás siklással 
- rövid távú leszállás és leszállási technikák puha talajra 
- megközelítés és leszállás fékszárny nélkül 
- leszállás f futóra (farokkerekes repül gépek esetén) 
- megszakított megközelítés/átstartolás 
- zajcsökkent  eljárások 
- repül gép-vezet i tevékenység 

 

12/13E. feladat Vészhelyzetek 
 

- megszakított felszállás 
- motorhiba felszállás után 
- elrontott leszállás/átstartolás 
- elrontott megközelítés 

 

A biztonság szempontjából azoknak a pilótáknak, akik orrfutós repül gépen tanultak, kétkormányos 
átképz  oktatáson kell részt venniük, miel tt farokkerekes repül gépen repülnének; és ugyanígy 
fordítva, akik farokkerekes repül gépen tanultak, kétkormányos átképz  oktatáson kell részt venniük, 
miel tt orrfutós repül gépen repülnének. 
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14. feladat Els  egyedül repülés 
 

- oktatói eligazítás, a repülés megfigyelése, repülés utáni eligazítás 
 
Megjegyzés: Az els  egyedül megvalósított iskolakört közvetlenül követ  repülések során a következ ket kell átnézni:  

- az forgalmi kör elhagyásának és a hozzá való csatlakozásnak az eljárásai 
- a környék, korlátozások, térképolvasás 
- a földi rádiónavigációs állomások használata a célra repülésekhez 
- fordulók mágneses irányt  használatával, az irányt  hibái 
- repül gép-vezet i tevékenységek 

 

15. feladat Fordulók haladó szinten 
 

- meredek fordulók (45o) 
- átesés a fordulóban és kivétel átesésb l 
- visszaállítás normál repülésre nem megszokott repülési helyzetekb l, beleértve a 
zuhanóspirált 
- repül gép-vezet i tevékenységek 

 

16. feladat Kényszerleszállás hajtóm  teljesítmény nélkül 
 

- kényszerleszállási eljárások 
- leszállási terület kiválasztása, felkészülés a terv megváltozására 
- siklási távolság 
- süllyedési terv 
- kulcspozíciók 
- motorh tés 
- motorhiba ellen rzések 
- a rádió használata 
- alapfal (második rövidfal) 
- végs  megközelítés 
- leszállás 
- teend k leszállás után 
- repül gép-vezet i tevékenységek 

 

17. feladat El vigyázatosságból történ  leszállás 
 

- teljes eljárás a biztonságos magasságra való emelkedésre a repül tért l távol 
- az el vigyázatosságból történ  leszállást szükségessé tev  esetek 
- repülés közbeni körülmények 
- a leszálló terület kiválasztása 

- normál repül tér 
- használaton kívül lév  repül tér 
- egy egyszer  mez  

- körözés és megközelítés 
- teend k leszállás után 
- repül gép-vezet i tevékenységek 

 

18A feladat Navigáció 
 

 Repülés tervezés 
- id járás el rejelzések és a jelenlegi id járás 
- térképek kiválasztása és felkészülés 

- az útvonal megválasztása 
- irányított légtér 
- veszélyes, tiltott és korlátozott légterek 
- biztonságos magasságok 

– számítások 
- mágneses géptengely-irányszög(ek) (heading(ek)) és útvonali id (k) 
- üzemanyag fogyasztás 



2009/90. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 23229

 

- tömeg és súlypont 
- tömeg és teljesítmény 

- repülési tájékoztatások 
- NOTAM-ok stb. 
- rádió frekvenciák 
- kitér  repül terek kiválasztása 

- repül gép dokumentációja 
- repülés bejelentése 

- repülés el tti adminisztrációs eljárások 
- repülési terv rlapja 

 

Indulás 
- a pilótafülke munkaterheinek megszervezése 
- indulási eljárások 

- magasságmér  beállításai 
- Rádió-összeköttetés az irányított/szabályozott légtérben 
- a géptengely-irányszög (heading) beállítási eljárásának meghatározása 
- a várható érkezési id  (ETA) feljegyzése 

- a magasság és a géptengely-irányszög (heading) tartása 
- a várható érkezési id  (ETA) és a géptengely-irányszög (heading) felülvizsgálata 
- napló vezetése 
- a rádió használata 
- földi rádiónavigációs berendezések használata 
- minimális id járási feltételek a repülés folytatására 
- repülés közbeni döntések 
- átmenet az ellen rzött/szabályozott légterekbe/-b l 
- követend  eljárás, ha kitér  repül térre kell repülni 
- követend  eljárás, ha bizonytalan a pozíciójában 
- követend  eljárás, ha elvesztette pozícióját 
 

Érkezési, repül téri eljárások 
- Rádió-összeköttetés ellen rzött/szabályozott légterekben 
- magasságmér  beállítása 
- csatlakozás az iskolakörhöz 
- eljárások a forgalmi körön 

- parkolás 
- a repül gép biztonságba helyezése 
- üzemanyag feltöltés 
- a repülési terv lezárása, ha lehetséges 
- repülés utáni adminisztratív eljárások 

 

18B feladat Navigációs problémák alacsonyabb repülési szinteken és csökkent látási körülmények 
között 
 

- süllyedés el tti teend k 
- veszélyek (pl. akadályok és a terep) 
- térképolvasási nehézségek 
- a szél és a turbulencia hatásai 
- zajérzékeny területek elkerülése 
- csatlakozás a forgalmi körhöz 
- forgalmi kör rossz id  esetén és leszállás 

 

18C feladat Rádió-navigáció 
 

 A VHF Körsugárzó (VOR) használata 
- rendelkezésre állás, AIP, frekvenciák 
- kiválasztás és azonosítás 
- 360 fokos irányválasztó (OBS) 
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- TO/FROM jelzés, tájékozódás 
- irányeltérés jelz  m szer (CDI) 
- a radiál meghatározása 
- a radiál elfogása és megtartása 
- VOR átrepülés 
- fix pozíció meghatározása két VOR adó segítségével 

 

Az automatikus rádióirány-keres  (ADF) és a körsugárzó rádiónavigációs állomás (NDB) 
használata 
- rendelkezésre állás, AIP, frekvenciák 
- kiválasztás és azonosítás 
- elhelyezkedés a rádiójeladóhoz képest 
- célra repülés 

 

URH iránykeres  (VHF/DF) használata 
- rendelkezésre állás, AIP, frekvenciák 
- adás/vételi eljárások, Rádió-összeköttetés 
- QDM megkérése és célra repülés 

 

Útvonali/ közelkörzeti radar használata 
- rendelkezésre állás, AIP 
- eljárások és Rádió-összeköttetés 
- a pilóta felel ssége 
- másodlagos légtérellen rz  radar (SSR) 

- transzponderek 
- kód kiválasztása 
- lekérdezés és válasz 

 

Távolságmér  berendezés (DME) használata 
- állomás kiválasztása és azonosítása 
- üzemmódok 

- távolság, földfölötti sebesség, szakasz lerepüléséhez szükséges id  (ETE) 
 

19. feladat Alapvet  m szerrepülés 
 

- élettani érzetek 
- a m szerek által mutatott értékek értelmezése és feldolgozása 

– térbeli m szeres repülés 
- a m szerek korlátai 
- repül gép-vezet i tevékenységek 
- alapvet  man verek 

- egyenes vonalú, vízszintes repülés, különböz  sebességeknél és konfigurációkkal 
- emelkedés és süllyedés 
- szabványos fordulók, emelked  és süllyed  fordulók, megadott géptengely-
irányszögekre (headingekre) 
- visszavétel emelked  és süllyed  fordulókból 

 
 

A KÉPZÉS MEGKEZDÉSE 
 

Miel tt a kérelmez  a képzést megkezdi, tájékoztatni kell, hogy a megfelel  egészségi alkalmassági 
bizonyítványt meg kell szereznie miel tt az els  egyedülrepülését engedélyezik. 
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35. függelék 
rlap PPL(A) jártassági vizsgákhoz 

(Lásd 1.135 pont) 

Kérelmezési lap és vizsgajegyz könyv PPL(A) jártassági vizsgához 
APPLICATION AND REPORT FORM for the PPL(A) skill test 

 
 

Vezetéknév: 
Applicant’s last name: 

 
 

Keresztnév: 
First name: 

 
 

 
 

1 A repülés részletei 
Details of the flight 

Repül gép típusa: 
Type of aeroplane: 

 Indulási repül tér: 
Departure aerodrome: 

 

Lajstromjel: 
Registration: 

 Érkezési repül tér: 
Destination aerodrome: 

 

Indulási blokk id : 
Block time off: 

 Érkezési blokk id : 
Block time on: 

 

Teljes blokk id : 
Total block time: 

 Felszállási id : 
Take-off time: 

 

Leszállási id : 
Landing time: 

 

 

2 
 

A vizsga eredménye 
Result of the test 
* A nem kívánt törlend  
Delete as necessary

Megfelelt 
Passed* 

Nem felelt meg 
Failed* 

Részlegesen megfelelt 
Partial passed* 

 
3 
 

Megjegyzések 
Remarks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hely és dátum: 
Location and date: 

 
A vizsgáztatói engedély típusa 
és száma: 
Type and number of FE’ licence: 

 

A vizsgáztató aláírása: 
Signature of FE: 

 
A vizsgáztató neve nyomtatott 
bet vel: 
Name of FE, in capitals: 
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36. függelék 
ATP(A) integrált tanfolyam 
(Lásd 1.160 & 1.165 pont, 32. 40. függelék) 
 

A repülésoktatás öt szakasza: 
 

1. szakasz 
 

1. A feladatok az els  egyedül repülésig legalább 10 óra kétkormányos képzési id t 
tartalmazzanak egy egymotoros repül gépen, amely az alábbiakból áll: 
 

a) repülés el tti tevékenységek, tömeg és súlypont meghatározás, repül gép ellen rzése és 
karbantartása; 
b) üzemeltetés a repül téren és az iskolakörön, ütközés elkerülése és óvintézkedések; 
c) a repül gép irányítása látás utáni tájékozódási pontok alapján; 
d) normál fel- és leszállások; 
e) repülés kritikusan alacsony sebességeken, az átesés kezdeti és végs  szakaszának felismerése és 
visszavétel ezekb l, dugóhúzó elkerülése;  
f) szokatlan térbeli helyzetek és szimulált motorhiba. 
 

2. szakasz 
 

2. A feladatok az els  egyedüli útvonalrepülésig legalább 10 óra kétkormányos képzési id t 
tartalmazzanak, és legalább 10 óra egyedül repülést, amely az alábbiakból áll: 

a) felszállások maximális teljesítménnyel (rövid futópálya vagy akadály közelsége, mint korlátozó 
tényez ), leszállás rövid futópályán; 
b) repülés kizárólag a m szerek alapján, beleértve egy 180o-os forduló végrehajtását; 
c) kétkormányos útvonalrepülés látás utáni tájékozódási pontok alapján, helyszámító eljárással, földi 
rádiónavigációs állomások használatával, kitér  repül tér használatára vonatkozó eljárások 
alkalmazásával; 
d) üzemeltetés a repül téren és az iskolakörön, különböz  repül tereken; 
e) fel- és leszállás keresztszélben; 
f) eljárások és man verek rendellenes m ködés során és vészhelyzetekben, beleértve a repül gép 
felszereléseinek szimulált meghibásodását; 
g) üzemeltetés irányított repül terekre, irányított repül terekr l és irányított repül tereken át; a 
légiforgalmi irányítói szolgálatok eljárásainak betartása, a rádiófónia eljárásainak és kifejezéseinek 
megfelel  alkalmazása; és 
h) a meteorológiai tájékoztatásra kialakított intézkedések ismerete, az id járási körülmények értékelése 
a repülés céljára, és a légiforgalmi tájékoztató szolgálat (AIS) igénybe vétele. 
 

3. szakasz 
 

3. A feladatok a VFR navigációs ismeretek el rehaladását ellen rz  vizsgáig összesen legalább 
5 óra kétkormányos képzési id t tartalmazzanak, és legalább 40 órát parancsnokpilótaként.  
 

4. A kétkormányos képzés és az ellen rzések a VFR navigációs ismeretek el rehaladását 
ellen rz  vizsgáig kell, hogy tartalmazzák: 
 

a) az 1. és 2. szakaszban foglalt feladatok ismétlését; 
b) VFR repülést viszonylag kritikusan magas sebességeken, a sturc-spirál felismerését és visszavételt 
a sturc-spirálból;  
c) egy VFR navigációs ismeretek el rehaladását ellen rz  vizsgát, amelyet egy olyan repülésoktató 
folytat le, aki nem vett részt a növendék képzésében; 
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4. szakasz 
5. A m szerjogosítás jártassági vizsgáig a feladatok tartalmazzanak: 
 

a) legalább 55 óra m szerrepülést, amely maximum 25 óra földi m szeres id t tartalmazhat FNPT 
I-en, vagy maximum 40 órát FNPT II-n, illetve repülési szimulátoron; ezeket repülés oktatónak 
és/vagy földi repülésgyakorló berendezésen oktatásra felhatalmazott oktatónak kell megtartania; és 

 
b) 50 óra m szeres id t gyakorló parancsnokpilóta szerepkörben (SPIC); 

 
c) éjszakai repülést, beleértve parancsnokpilótaként végrehajtott fel- és leszállásokat; 

 
d) repülés el tti eljárásokat IFR repülésekhez, beleértve a légiüzemeltetési utasítás és a megfelel  
légiforgalmi szolgálatok dokumentumainak használatát az IFR repülési terv elkészítéséhez; 

 
e) a normál, rendellenes és vészhelyzeti körülmények között történ  IFR üzemelés eljárásai és 
man verei, minimum az alábbiak végrehajtásával: 

- átváltás látás alapján történ  repülésr l m szeres repülésre felszállás során 
- szabványos indulási és megközelítési eljárások 
- útvonali IFR eljárások 
- várakozási eljárások 
- m szeres megközelítés speciális minimumok esetén 
- eljárások megszakított megközelítések esetén 
- leszállás m szeres megközelítés után, beleértve a körözést is; 

 
f) man verek a repülés közben és különleges repülési jellemz k gyakorlása; és 

 
g) többmotoros repül gép üzemeltetése az 5(e) feladatok szerint, beleértve a repül gép kizárólag 
m szerek alapján történ  üzemeltetését, miközben egy motor szimuláltan m ködésképtelen; illetve 
egy motor leállítása és újraindítása közben. (Az utóbbi gyakorlatot biztonságos magasságon kell 
végrehajtani, kivéve, ha földi repülés-gyakorló berendezést használnak.) 

 
5. szakasz 
 
6. A repül -személyzeti együttm ködés (MCC) oktatását és vizsgáit az 1.261(d) pontban és az e 
melléklet 47. függelékében leírt, erre vonatkozó képzési követelmények határozzák meg.  
 
7. Ha ennek a résznek a teljesítésével nem követelik meg a többpilótás repül gépre szóló 
típusjogosítást, akkor a kérelmez  e melléklet 47. függelékében meghatározottak szerint kap MCC 
tanfolyam elvégzését igazoló bizonyítványt.  
 



23234 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám

37. függelék 
CPL(A)/IR integrált tanfolyam 
(Lásd 1.160 & 1.165 pont, 32. 40. függelék) 
 

A repülésoktatás négy szakasza:  
 

1. szakasz 
1. A feladatok az els  egyedül repülésig legalább 10 óra kétkormányos képzési id t 
tartalmazzanak egy egymotoros repül gépen, amely az alábbiakból áll:  
 

a) repülés el tti tevékenységek, tömeg és súlypont meghatározás, repül gép ellen rzése, 
karbantartása; 
b) üzemeltetés a repül téren és az iskolakörön, ütközés elkerülés és óvintézkedések; 
c) a repül gép irányítása látás utáni tájékozódási pontok alapján; 
d) normál fel- és leszállások; 
e) repülés kritikusan alacsony sebességeken, az átesés kezdeti és végs  szakaszának felismerése 
és visszavétel ezekb l, dugóhúzó elkerülése;  
f) szokatlan térbeli helyzetek és szimulált motorhiba. 

 

2. szakasz 
2. A feladatok az els  egyedüli útvonalrepülésig legalább 10 óra kétkormányos képzési id t 
tartalmazzanak, és legalább 10 óra egyedül repülést, amely az alábbiakból áll: 
 

a) felszállások maximális teljesítménnyel (rövid futópálya vagy akadály közelsége, mint korlátozó 
tényez ), leszállás rövid futópályán; 
b) repülés kizárólag a m szerek alapján, beleértve egy 180o-os forduló végrehajtását; 
c) kétkormányos útvonalrepülés látás utáni tájékozódási pontok alapján, helyszámító eljárással, 
földi rádiónavigációs állomások használatával, kitér  repül tér használatára vonatkozó eljárások 
alkalmazásával; 
d) üzemeltetés a repül téren és az iskolakörön, különböz  repül tereken; 
e) fel- és leszállás keresztszélben; 
f) eljárások és man verek rendellenes m ködés során és vészhelyzetekben, beleértve a repül gép 
felszereléseinek szimulált meghibásodását; 
g) üzemeltetés irányított repül terekre, irányított repül terekr l és irányított repül tereken át; a 
légiforgalmi irányítói szolgálatok eljárásainak betartása, a rádiófónia eljárásainak és kifejezéseinek 
megfelel  alkalmazása; és 
h) a meteorológiai tájékoztatásra kialakított intézkedések ismerete, az id járási körülmények 
értékelése a repülés céljára, és a légiforgalmi tájékoztató szolgálat (AIS) igénybe vétele. 

 

3. szakasz 
3. A feladatok a VFR navigációs ismeretek el rehaladását ellen rz  vizsgáig tartalmazzanak 
összesen legalább 5 óra képzési id t, és legalább 40 órát parancsnokpilótaként.  
 

4. A kétkormányos képzés és az ellen rzések a VFR navigációs ismeretek el rehaladását 
ellen rz  vizsgáig és a jártassági ellen rzésig kell, hogy tartalmazzák:  
 

a) az 1. és 2. szakaszban foglalt feladatok ismétlését; 
b) VFR repülést viszonylag kritikusan magas sebességeken, a sturc-spirál felismerését és 
visszavételt a sturc-spirálból;  
c) egy VFR navigációs ismeretek el rehaladását ellen rz  vizsgát, amelyet egy olyan repülésoktató 
folytat le, aki nem kapcsolódott bele a növendék képzésébe; 
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4. szakasz 
5. A m szerjogosítás jártassági vizsgáig a feladatok tartalmazzanak: 
 

a) legalább 55 óra m szerrepülést, amely maximum 25 óra földi m szeres id t tartalmazhat FNPT I-en, 
vagy maximum 40 órát FNPT II-n, illetve repülési szimulátoron; ezeket repülésoktatónak és/vagy földi 
repülésgyakorló berendezésen oktatásra felhatalmazott oktatónak kell megtartania; és 
b) 50 óra m szeres id t gyakorló parancsnokpilóta szerepkörben; 
c) éjszakai repülést, beleértve parancsnokpilótaként végrehajtott fel- és leszállásokat; 
d) repülés el tti eljárásokat IFR repülésekhez, beleértve a légiüzemeltetési utasítás és a megfelel  
légiforgalmi szolgálatok dokumentumainak használatát az IFR repülési terv elkészítéséhez; 
e) a normál, rendellenes és vészhelyzeti körülmények között történ  IFR üzemelés eljárásai és 
man verei, minimum az alábbiak végrehajtásával: 

- átváltás látás alapján történ  repülésr l m szeres repülésre felszállás során 
- szabványos indulási és megközelítési eljárások 
- útvonali IFR eljárások 
- várakozási eljárások 
- m szeres megközelítés speciális minimumok esetén 
- eljárások megszakított megközelítések esetén 
- leszállás m szer megközelítés után, beleértve a körzést is; 

f) man verek a repülés közben és különleges repülési jellemz k gyakorlása; és 
g) egymotoros vagy többmotoros repül gép üzemeltetése az 5(e) feladatok szerint, beleértve 
többmotoros repül gép esetén a repül gép kizárólag m szerek alapján történ  üzemeltetését, 
miközben egy motor szimuláltan m ködésképtelen; illetve egy motor leállítása és újraindítása közben. 
(Az utóbbi gyakorlatot biztonságos magasságon kell végrehajtani, kivéve, ha földi repülés-gyakorló 
berendezést használnak.) 
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38. függelék 
CPL(A) integrált tanfolyam 
(Lásd 1.160 & 1.165 pont, 40. 59. függelék) 
 

A repülésoktatás négy szakasza:  
 

1. szakasz 
1. A feladatok az els  egyedül repülésig legalább 10 óra kétkormányos képzési id t 
tartalmazzanak egy egymotoros repül gépen, amely az alábbiakból áll:  
 

a) repülés el tti tevékenységek, tömeg és súlypont meghatározás, repül gép ellen rzése, 
karbantartása; 
b) üzemeltetés a repül téren és az iskolakörön, ütközés elkerülés és óvintézkedések; 
c) a repül gép irányítása látás utáni tájékozódási pontok alapján; 
d) normál fel- és leszállások; 
e) repülés kritikusan alacsony sebességeken, az átesés kezdeti és végs  szakaszának felismerése 
és visszavétel ezekb l, dugóhúzó elkerülése;  
f) szokatlan térbeli helyzetek és szimulált motorhiba. 

 

2. szakasz 
2. A feladatok az els  egyedüli útvonalrepülésig legalább 10 óra kétkormányos képzési id t 
tartalmazzanak, és legalább 10 óra egyedül repülést, amely az alábbiakból álljon: 
 

a) felszállások maximális teljesítménnyel (rövid futópálya vagy akadály közelsége, mint korlátozó 
tényez ), leszállás rövid futópályán; 
b) repülés kizárólag a m szerek alapján, beleértve egy 180o-os forduló végrehajtását; 
c) kétkormányos útvonalrepülés látás utáni tájékozódási pontok alapján, helyszámító eljárással, 
földi rádiónavigációs állomások használatával, kitér  repül tér használatára vonatkozó eljárások 
alkalmazásával; 
d) üzemeltetés a repül téren és az iskolakörön, különböz  repül tereken; 
e) fel- és leszállás keresztszélben; 
f) eljárások és man verek rendellenes m ködés során és vészhelyzetekben, beleértve a repül gép 
felszereléseinek szimulált meghibásodását; 
g) üzemeltetés irányított repül terekre, irányított repül terekr l és irányított repül tereken át; a 
légiforgalmi irányítói szolgálatok eljárásainak betartása, a rádiófónia eljárásainak és kifejezéseinek 
megfelel  alkalmazása; és 
h) a meteorológiai tájékoztatásra kialakított intézkedések ismerete, az id járási körülmények 
értékelése a repülés céljára, és a légiforgalmi tájékoztató szolgálat (AIS) igénybe vétele. 

3. szakasz 
3. A feladatok a VFR navigációs ismeretek el rehaladását ellen rz  vizsgáig összesen legalább 
30 óra képzési id t tartalmazzanak, és legalább 58 órát parancsnokpilótaként, beleértve 
 

a) legalább 10 óra m szerrepülést, amely tartalmazhat 5 óra földi m szeres id t FNPT-n, vagy 
repülési szimulátorban; ezeket repülésoktatónak és/vagy földi repülésgyakorló berendezésen 
oktatásra felhatalmazott oktatónak kell megtartania; és 
b) az 1. és 2. szakaszban foglalt feladatok ismétlését; amelyb l legalább 5 órát olyan repül gépen 
kell végrehajtani, amelynek a tanúsítványa legalább négy személy szállítására lett kiállítva, és 
változtatható állásszög  légcsavarral, valamint behúzható futóm vel rendelkezik.  
c) VFR repülést viszonylag kritikusan magas sebességeken, a sturc-spirál felismerését és 
visszavételt a sturc-spirálból; 
d) éjszakai repülést, beleértve parancsnokpilótaként végrehajtott fel- és leszállásokat. 
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4. szakasz 
4. A CPL(A) jártassági vizsga el tti kétkormányos képzés és az ellen rzések tartalmaznak: 
 

a) maximum 30 óra oktatást, ami speciális légi munkavégzési gyakorlatok végrehajtásával is telhet; 
b) szükség szerint a 3. szakaszban megadott feladatok ismétlését;  
c) repülés közbeni man vereket és különleges repülési jellemz k gyakorlását; és 
d) többmotoros képzést. 

 
Ha szükség van rá, többmotoros repül gép üzemeltetése, beleértve a repül gép olyan 

üzemeltetését, hogy egy motor szimuláltan m ködésképtelen; illetve a repül gép üzemeltetését egy 
motor leállítása és újraindítása közben. (Az utóbbi gyakorlatot biztonságos magasságon kell 
végrehajtani, kivéve, ha földi repülés-gyakorló berendezést használnak.) 
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39. függelék 
CPL(A) modulrendszer  képzés 
(Lásd 1.160 & 1.165 pont, 32. 40. függelék) 
 
Repülésoktatás: 
 
Látva repülési oktatás  Javasolt repülési id  
 

1 Repülés el tti tevékenységek, 
tömeg és súlypont 
meghatározás, repül gép 
ellen rzése, karbantartása. 

 

2 Felszállás, iskolakör, 
megközelítés, és leszállás. 
Checklist használata, ütközések 
elkerülése, ellen rzési eljárások. 

0:45 

3 Iskolakörök: szimulált motorhiba 
felszállás közben és után.  

0:45 

4 Felszállások maximális 
teljesítménnyel (rövid futópálya 
vagy akadály közelsége, mint 
korlátozó tényez ), leszállás 
rövid futópályán. 

1:00 

5 Fel- és leszállás keresztszélben; 
átstartolás.  

1:00 

6 Repülés viszonylag kritikusan 
magas sebességeken, a sturc-
spirál felismerése és visszavétel 
a sturc-spirálból 

0:45 

7 Repülés kritikusan alacsony 
sebességeken, dugóhúzó 
elkerülése, az átesés kezdeti és 
végs  szakaszának felismerése 
és visszavétel ezekb l. 

0:45 

8 Hosszú távú repülés – 
helyszámító eljárás, földi 
rádiónavigációs állomások 
használata. A kérelmez  végzi 
el a repülés megtervezését, ATC 
repülési terv kitöltése, 
meteorológiai tájékoztató 
dokumentumok, NOTAM stb. 
kiértékelése, eljárások és 
kifejezések a rádiófóniában, 
helyzet-meghatározás 
rádiónavigációs berendezések 
segítségével, üzemeltetés 
irányított repül terekre, irányított 
repül terekr l és irányított 
repül tereken át, VFR repülések 
esetében a légiforgalmi 
szolgálatok eljárásainak 
betartása, szimulált 
rádiókommunikációs hiba, az 
id járás romlása, kitér  repül tér 
használatára vonatkozó 
eljárások, szimulált motorhiba az 
útvonali repülés során, 
vészleszállóhely kiválasztása.   

10:00 
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M szeres repülésoktatás 
 
Minden feladatot végre lehet hajtani FNPT I vagy II-n, illetve repülési szimulátoron. Ha a m szerrepülés 
képzés VMC körülmények között történik, akkor megfelel  módszerek alkalmazásával kell IMC 
körülményeket szimulálni a növendék számára.  
 
9 Alapvet  m szerrepülés, küls , 

látható azonosítási pontok 
nélkül. Vízszintes repülés, 
teljesítmény változtatás 
lassításhoz és gyorsításhoz, 
egyenes vonalú, vízszintes 
repülés fenntartása, fordulók 
vízszintes repülésben, 15o-os és 
25o-os bedöntéssel, balra és 
jobbra; vízszintes 
szárnyhelyzetbe állítás el re 
meghatározott géptengely-
irányszögre (headingre).  

0:30 

10 A 9. feladat ismétlése, 
kiegészítve a következ kkel: 
emelkedés, süllyedés, a 
géptengely-irányszög és a 
sebesség tartása, váltás 
vízszintes repülésre, emelked  
és süllyed  fordulók.  

0:45 

11 M szeres körök 0:45 
a. Feladat megkezdése, lelassítás 

megközelítési sebességre, 
fékszárnyak leszállási 
konfigurációba; 

 

b. Szabványos forduló 
megkezdése (bal vagy jobb); 

 

c. Forduló befejezése ellentétes 
géptengely-irányszögön, 1 
percig az új géptengely-
irányszög tartása; 

 

d. Szabványos forduló, futóm  
kiengedése, süllyedés 500 
ft/min-nel 

 

e. Forduló befejezése a kezdeti 
géptengely-irányszögön, 
süllyedés folytatása (500 ft/min), 
és az új géptengely-irányszög 
tartása 1 percig; 

 

f. Váltás vízszintes repülésre, 
1000 ft-tel a kezdeti repülési 
szint alatt; 

 

g. Átstartolás megkezdése; és  
h.  emelkedés az optimális 

emelkedési sebességgel. 
 

12 A 9. feladat ismétlése, és 
meredek fordulók 45o-os 
bedöntéssel, a normál állapot 
visszaállítása szokatlan 
géphelyzetekb l.  

0:45 

13 A 12. feladat ismétlése 0:45 
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14 Rádiónavigáció VOR, NDB 
használatával, vagy, ha 
rendelkezésre áll, VDF 
használatával; el re 
meghatározott QDM, QDR 
befogása 

0:45 

15 A 9. feladat ismétlése, és a 
normál állapot visszaállítása 
szokatlan géphelyzetekb l. 

0:45 

16 A 9. feladat ismétlése, fordulók 
és a repülési szint változtatása a 
m horizont és/vagy a 
giroszkópikus iránytartó 
szimulált meghibásodása mellett

0:45 

17 Az átesés kezdeti és végs  
szakaszának felismerése, és 
visszavétel bel le 

0:45 

18 A 14., 16. és 17. feladat 
ismétlése 

3:30 

 
Többmotoros képzés 
 
 Ha szükség van rá, többmotoros repül gép üzemeltetése az 1-18 feladatok szerint, beleértve a 
repül gép olyan üzemeltetését, hogy egy motor szimuláltan m ködésképtelen; illetve a repül gép 
üzemeltetését egy motor leállítása és újraindítása közben. A képzés megkezdése el tt a kérelmez nek 
teljesítenie kell e melléklet 1.235 pontját és az 1.240 pontját, a vizsga során használt repül gépt l 
függ en.  
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40. függelék 
rlap CPL(A) jártassági vizsgához  

(Lásd 1.170 pont) 
 

Kérelmezési lap és vizsgajegyz könyv CPL(A) jártassági vizsgához 
APPLICATION AND REPORT FORM for the CPL(A) skill test 

 

Vezetéknév: 
Applicant’s last name: 

 
 

Keresztnév: 
First name: 

 
 

Meglév  szakszolg. eng. 
Licence held: 

 
 

Szakszolg. eng. száma: 
Number: 

 
 

1 
 

A repülés részletei 
Details of the flight 

A repül gép 
osztálya/típusa: 
Class/Type of aeroplane: 

 Indulási repül tér: 
Departure aerodrome:  

Lajstromjel: 
Registration:  Érkezési repül tér: 

Destination aerodrome:  

Indulási blokk id : 
Block time off:  Érkezési blokk id : 

Block time on:  

Teljes blokk id : 
Total block time:  Felszállási id : 

Take-off time:  

Leszállási id : 
Landing time:  

2 
 

A vizsga eredménye 
Result of the test 
* A nem kívánt törlend  
DELETE AS NECESSARY

Megfelelt 
Passed* 

Nem felelt meg 
Failed* 

Részlegesen megfelelt 
Partial passed* 

3 
 

Megjegyzések 
Remarks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hely és dátum: 
Location and date:  

A vizsgáztatói szakszolgálati 
engedély típusa és száma: 
Type and number of FE’ licence 

 

A vizsgáztató aláírása: 
Signature of FE:  

A vizsgáztató neve nyomtatott 
bet vel: 
Name of FE, in capitals: 
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41. függelék 
rlap IR(A) jártassági vizsgához és készség ellen rzéshez 

(Lásd 1.185 & 1.210 pont) 
 

Kérelmezési lap és vizsgajegyz könyv IR(A) jártassági vizsgához 
APPLICATION AND REPORT FORM for the IR(A) skill test 

 

Vezetéknév: 
Applicant’s last name: 

 
 

Keresztnév: 
First name: 

 
 

Meglév  szakszolg. eng. 
Licence held: 

 
 

Szakszolg. eng. száma: 
Number: 

 
 

 

1 
 

A repülés részletei 
Details of the flight 

A repül gép 
osztálya/típusa: 
Class/Type of aeroplane: 

 Indulási repül tér: 
Departure aerodrome:  

Lajstromjel: 
Registration:  Érkezési repül tér: 

Destination aerodrome:  

Indulási blokk id : 
Block time off:  Érkezési blokk id : 

Block time on:  

Teljes blokk id : 
Total block time:  Felszállási id : 

Take-off time:  

Leszállási id : 
Landing time:  

 

2 
 

A vizsga eredménye 
Result of the test 
* A nem kívánt törlend  
Delete as necessary

Megfelelt 
Passed* 

Nem felelt meg 
Failed* 

Részlegesen megfelelt 
Partial passed* 

 
3 
 

Megjegyzések 
Remarks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hely és dátum: 
Location and date:  

A vizsgáztatói engedély típusa 
és száma: 
Type and number of FE’ licence 

 

A vizsgáztató aláírása: 
Signature of FE:  

A vizsgáztató neve nyomtatott 
bet vel: 
Name of FE, in capitals: 
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42. függelék 

rlap az ATPL/típusjogosítás/képzés/jártassági vizsga és készség ellen rzéshez, többpilótás, 
többmotoros repül gépekre 
(Lásd 1.240 pont) 

Kérelmezési lap és Jegyz könyv 
APPLICATION AND REPORT FORM 

 
Vezetéknév: 
Applicant’s last name: 

 
 

Keresztnév: 
First name: 

 
 

A szakszolg. eng. típusa: 
Type of licence: 

 
 

Szakszolg. eng. száma: 
Number: 

 
 

Kibocsátó állam: 
State: 

Típus jogosítás PIC/Mp 
Type rating as PIC/Co-pilot* 

A kérelmez  aláírása: 
Signature of applicant: 

Többmotoros repül gép: 
Multi-engine aeroplane: 

 
 

Készség ellen rzés: 
Proficiency check: 

 
 

Képzési tematika: 
Training record: 

 
 

Típus jogosítás: 
Type rating: 

 
 

Jártassági vizsga: 
Skill test: 

 
 

ATPL(A) 
ATPL(A) 

 
 

A típusjogoítás képzés az alább felsorolt követelményeknek megfelel en befejezve. 
Satisfactory completion of Type rating – training according to requirements is certified below: 

1 
 

A típus jogosítás képzés elméleti része 
Theoretical training for the issue of a type rating performed during period 

Kezdete: 
From: 

Vége: 
To: 

Helye: 
At: 

Értékelés: 
Mark obtained: 

%(min. 75%): 
% (Pass mark 75%): 

A szakszolgálati engedély típusa és száma: 
Type and number of licence: 

Az oktató aláírása: 
Signature of instructor: 

Neve (nyomtatott bet vel): 
Name in capital letters: 

2 
 

Szimulátor (repül gép típus): 
Simulator (aeroplane type): 

3 vagy több 
szabadságfokú 
Three or more axes: 

Igen 
YES 

Nem 
NO 

Megfelel a feladatra 
Ready for service and used: 

A szimulátor gyártója: 
Simulator manufacturer: 

Mozgás/rendszer: 
Motion/system: 

A szimulátor üzemeltet je: 
Simulator operator: 

Vizuális 
megjelenítés: 
Visual aid: 

Igen 
YES 

Nem 
NO 

 
 
 

Teljes képzési id  a kormányok el tt: 
Total training time at the controls: 
Repül téri m szeres megközelítési eljárások fajtája és száma: 
Instrument approaches at aerodromes: 
Elhatározási magasság mértéke: 
To a decision altitude/height of: 
Hely/dátum/id : 
Location/date/time: 

A típus jogosítás-oktató/vizsgáztató* aláírása: 
Signature of type rating instructor/examiner*: 

A szakszolgálati engedély típusa és száma: 
Type and number of Licence: 

Neve (nyomtatott bet vel): 
Name in capital letters: 

3 
 

Gyakorlati képzés: 
Flight training: 

A repül gép típusa: 
Type of aeroplane: 

Lajstromjele: 
Registration: 

Repülési id : 
Flight time at the controls: 

Felszállások száma: 
Take offs: 

Leszállások száma: 
Landings: 

Képz  repül tér/terület: 
Training aerodromes/sites (Take-offs, approaches and landings): 

Hely és dátum: 
Location and date: 

 
 

A típusjogosító oktató/vizsgáztató aláírása: 
Signature of type rating instructor/examiner*: 

A szakszolgálati engedély típusa és 
száma: 
Type and number of Licence: 

 
 

Neve (nyomtatott bet vel): 
Name in capital letters: 

4 
 

Jártassági vizsga/készség 
ellen rzés 
Skill test/proficiency check 
Megjegyzés: ha a jelölt nem felelt 
meg, az oktatónak az okot meg kell 
jelölni. 
Remark: if the applicant failed the examiner shall 
indicate the reasons why 

Megfelelt 
PASSED 

Nem felelt 
meg 

FAILED 

Szimulátor/Repül gép lajstromjele: 
SIM/Aircraft Reg: 

Hely és dátum: 
Location and date: 

 
 

A szakszolgálati engedély típusa és 
száma: 
Type and number of licence: 

 
 

A felhatalmazott vizsgáztató aláírása: 
Signature of authorised examiner*: 

 
 

Neve (nagybet vel): 
Name in capital letters: 

 
 

* a nem kívánt törlend  
* delete as necessary 
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43. függelék 
rlap az osztály/típusjogosítás/képzés/jártassági vizsgához és készség ellen rzéshez, egymotoros 

és többmotoros egypilótás repül gépekre 
(Lásd 1.240 pont) 
 

Kérelmezési lap és Jegyz könyv 
APPLICATION AND REPORT FORM 

 
 

Vezetéknév: 
Applicant’s last name: 

 
 

Keresztnév: 
First name: 

 
 

A szakszolgálati engedély típusa: 
Type of licence: 

 
 

szakszolgálati engedély 
száma: 
Number: 

Állam: 
State: 

A repül gép típusa: 
Type of aeroplane: 

Lajstromjel: 
Registration: 

A kérelmez  aláírása: 
Signature of applicant: 

 
 
IGAZOLOM, HOGY AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI OKTATÁS A MEGADOTT KÖVETELMÉNYEK ALAPJÁN BEFEJEZ DÖTT: 
I hereby certify proper completion of the theoretical and practical instruction in accordance with the requirements: 
 
 

1 
 

Egymotoros/többmotoros/egy pilótás légijárm  
Single engine/multiengine/single pilot Aeroplanes 

Típus jogosítás: 
Type rating: 

 
 

Jártassági vizsga: 
Skill test: 

 
 

Osztályjogosítás: 
Class rating: 

 
 

Készség ellen rzés: 
Proficiency check: 

 
 

Képzési nyilvántartás: 
Training record: 

 
 

 
 

2 
 

Képz  Repülés: 
Flight Training: 

Repülési id : 
Flight time: 

Felszállások száma: 
Take offs: 

Leszállások száma: 
Landings: 

Kiképz  repül tér (felszállások, megközelítések és leszállások): 
Training aerodromes (Take-offs, approaches and landings): 
Hely és dátum: 
Location and date: 

 
 

A típusjogosító oktató/osztály jogosítás oktató aláírása: 
Signature of TRI/CRI: 

A szakszolgálati engedély típusa és 
száma 
Type and number of Licence: 

 
 

Neve (nyomtatott bet vel): 
Name in capital letters: 

 
 

3 
 

Jártassági vizsga: 
Skill test: 

Repül tér: 
Aerodrome: 

Felszállás ideje: 
Take off  time: 

Leszállás ideje: 
Landing time: 

Jártassági/készség ellen rzés 
Skill test/proficiency check 
Megjegyzés: ha a jelölt nem felelt meg, 
az oktatónak az okot meg kell jelölni. 
Remark: if the applicant failed the examiner 
shall indicate the reasons why 

Megfelelt 
PASSED 

Nem felelt meg 
FAILED 

Szimulátor/Repül gép 
lajstromjele: 
SIM/Aircraft Reg: 

Hely és dátum: 
Location and date: 

 
 

A szakszolgálati engedély. 
típusa és száma: 
Type and number of licence: 

 
 

A felhatalmazott vizsgáztató aláírása: 
Signature of authorised examiner*: 

 
 

Neve (nyomtatott bet vel): 
Name in capital letters: 

 
 

 
* a nem kívánt rész törlend  
* delete as necessary 
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44. függelék 
Nagy teljesítmény  egypilótás repül gépek osztály- vagy típus jogosításához szükséges 
kiegészít  elméleti követelmények 
(Lásd 18. függelék) 
 
1. Számos egypilótás üzemeltetésre jóváhagyott repül gép, amely hasonló teljesítmény , és 
hasonló rendszerekkel, navigációs lehet ségekkel rendelkezik, mint azok a repül gépek, amelyeket 
általában többpilótás üzemeltetés  repül géptípusokhoz sorolnak, és általában ezek az egypilótás 
repül gépeket ugyanabban a légtérben is üzemeltetik. A tudásszint, amely ahhoz szükséges, hogy 
ebben a környezetben is biztonságosan repüljenek nem része és nincs a szükséges mélységig 
belefoglalva a PPL, CPL vagy IR(A) képzési tematikájába, de az ilyen szakszolgálati engedéllyel 
rendelkez k repülhetnek parancsnokpilótaként a fent említett repül gépeken. Az ilyen repül gépek 
biztonságos üzemeltetéséhez szükséges tudást meg lehet szerezni e melléklet 18. függelékében 
található tematikát magába foglaló FTO vagy TRTO tanfolyam elvégzésével. Annak a típus- vagy 
osztályjogosítást kérelmez  pilótának jóváírhatók e melléklet 18. függelékének követelményei, aki 
rendelkezik ICAO ATPL(A) engedéllyel, vagy e rendelet szerint kiadott szakszolgálati engedély 
kiadásához bizonyságot tett elméleti tudásáról azzal, hogy teljesítette az összes ATPL(A) szinthez 
szükséges vizsgát. 
 
2. A tanfolyam az elméleti oktatásnak a JAA Adminisztrációs és Segédanyag (AGM) 5. részében 
megfogalmazott tanítási céljait fogja felhasználni.  
 
3. Ezen tudás megszerzésének igazolására a képzést nyújtó szervezet által kialakított és a 
Légiközlekedési hatóság számára elfogadható vizsgák letételével kerül sor. A vizsgák sikeres 
letételének eredményeként kiállítják a tanfolyam és vizsgák teljesítését igazoló bizonyítványt.  
 
4. A bizonyítvány egy „csak egyszer” megszerzend  min sítést jelent, és a jöv ben 
szakszolgálati engedély engedélyes minden további nagyteljesítmény  repül gépre szerzend  
képesítésének esetében a követelmények teljesítettnek tekinthet k. A bizonyítvány határozatlan ideig 
érvényes, és az els  nagyteljesítmény  repül gép típus vagy osztályjogosítás kérelmezésekor be kell 
nyújtani. 
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45. függelék 
Az elméleti oktatás tematikája egymotoros és többmotoros repül gépek osztály/típus 
jogosításához 
(Lásd 1.261(a) pont, 19. függelékl) 
 
RÉSZLETES FELSOROLÁS 
 

1 A repül gép felépítése és felszerelése, a rendszerek normál m ködése és üzemzavara 
1.1 Méretek 
 180o-os fordulóhoz szükséges minimális pályaszélesség 
1.2 Hajtóm /motor, beleértve a segédhajtóm vet 
1.2.1 Hajtóm vek/motorok típusa 
1.2.2 a következ  rendszerek vagy rendszerösszetev k általános m ködése: 

- hajtóm /motor 
- segédhajtóm  
- olajrendszer  
- üzemanyag-rendszer 
- gyújtásrendszer 
- indítórendszer 
- t zjelz  és t zoltó rendszer 
- generátorok és generátor áttételek 
- teljesítmény kijelz  
- tolóer -fordító 
- víz befecskendezés 

dugattyús, vagy légcsavaros gázturbinás hajtóm veken kiegészítésképpen: 
- légcsavar rendszer 
- vitorlába állító rendszer 
 

1.2.3. Hajtóm vezérlések (beleértve az indítórendszert), hajtóm  m szerek és kijelz k a 
pilótafülkében, ezek szerepe, kapcsolatuk és értelmezésük 
 

1.2.4. Hajtóm  üzemeltetés, beleértve a segédhajtóm vet (APU), hajtóm indítás alatt, az indító és a 
hajtóm  meghibásodása, eljárások a normál üzemeltetésre a megfelel  sorrendben  
 

1.3. Üzemanyag rendszer 
1.3.1. üzemanyag tartályok elhelyezkedése, üzemanyag szivattyúk, üzemanyag útja a hajtóm vekig, 
tartályok rmértéke, szelepek és mérés 
 

1.3.2. a következ  rendszerek elhelyezkedése 
- sz r k 
- f t k 
- üzemanyag feltöltés és leeresztés 
- vészkiengedés 
- szell ztetés 

 

1.3.3 a pilótafülkében 
- az üzemanyagrendszer kijelz i 
- üzemanyag mennyiség és átfolyás kijelz k, és ezek értelmezése 

 

1.3.4. eljárások 
a különböz  tartályokba történ  üzemanyag elosztási eljárások  
üzemanyag ellátás, h mérséklet-szabályozás és üzemanyag vészleeresztés 

 

1.4. Nyomás és légkondicionáló rendszerek 
 

1.4.1. rendszerösszetev k és védelmi eszközök  
 

1.4.2. kijelz k a pilótafülkébenértelmezésük az üzemeltetési feltételek figyelembe vételével  
1.4.3. A rendszer normál üzemeltetése indítás közben, utazómagasságon, megközelítéskor és 
leszálláskor, légkondicionáló rendszer légáramlás és h mérséklet vezérlése 
1.5. Jég és es  elleni védelem, ablaktörl k és es leperget k 
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1.5.1. A repül gépek jégtelenít vel ellátott részei, beleértve a hajtóm veket, h leadó helyeket; ezek 
vezérlése és kijelz i 
1.5.2. Jégtelenít  és jegesedés gátló rendszerek üzemeltetése felszállás, emelkedés közben, 
utazómagasságon és süllyedés közben; a védelmi rendszerek használatát szükségessé tev  
körülmények  
1.5.3. Az ablaktörl k és az es leperget  rendszerek vezérlése és kijelz i 
1.6. Hidraulika rendszer 
1.6.1. a hidraulika rendszer alkotórésze(i), mennyiségek és rendszernyomás, az adott hidraulika 
rendszerhez kapcsolódó hidraulikusan aktivált alkotórészek 
1.6.2. vezérl szervek, monitorok és kijelz k a pilótafülkében, a kijelzések szerepe, kapcsolatuk és 
értelmezésük 
1.7. Futóm  
1.7.1. az alábbiak f  alkotórészei: 

- f futó 
- orrkerék 
- a futóm  kormányzása 
- kerékfékez  rendszer, beleértve a csúszásgátlást 

1.7.2. a futóm  kieresztése és behúzása (beleértve a futóm  m ködtetéséb l adódó trimm és 
ellenállás változásokat) 
1.7.3. a szükséges keréknyomás, illetve a vonatkozó feliratok helyei 
1.7.4. a pilótafülkében a futóm  és a fékek kieresztett/behúzott állapotához kapcsolódó 
vezérl szervek és kijelz k, beleértve a vészjelz ket 
1.7.5. a vészhelyzeti futókibocsátó rendszer összetev i 
1.8. Vezérl  szervek és felhajtóer  termel  berendezések 
1.8.1 - cs r rendszer 

- magassági kormány rendszere 
- oldalkormány rendszer 
- trimm rendszer 
- féklapok rendszere 
- további felhajtóer  növel  berendezések 
- átesés jelz  rendszer 
- felszállási konfigurációt figyelmeztet  rendszer 

1.8.2. repülésvezérlési rendszer, a pilótafülke kormányaitól kezdve a kormánylapokig 
1.8.3. vezérl k, monitorok és kijelz k, beleértve a vészjelz ket 

az 1.8.1-ben jelzett rendszerek kijelz i, kapcsolatuk és egymástól való függésük 
1.9. Elektromos energia ellátás 
1.9.1. a f  (egyenáramú vagy váltóáramú) energiaellátó rendszer száma, teljesítménye, feszültsége, 
frekvenciája és helye, a tartalék energiaellátó rendszer helye és a küls  energiaellátó rendszer  
1.9.2. a vezérl szervek, monitorok és kijelz k helye a pilótafülkében 
1.9.3. repülési m szerek, kommunikációs és navigációs rendszerek, f  és tartalék energiaforrások  
1.9.4. a lényeges biztosítékok helye  
1.9.5. a generátor üzemeltetése és az elektromos energiaellátás m ködésének ellen rzése 
1.10. Repülési m szerek, kommunikációs, radar és navigációs eszközök, robotpilóta és a repülési 
adatrögzít  
1.10.1. Látható antennák  
1.10.2. A következ  eszközök vezérlése és m szerei a pilótafülkében, normál üzem során:  
 

- repülési m szerek 
- repüléskoordináló és optimalizáló rendszer (FMS) 
- radar berendezések, beleértve a rádió magasságmér t 
- kommunikációs és navigációs rendszerek 
- robotpilóta  
- repülési adatrögzít , hangrögzít  
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- földközelség jelz  (GPWS) 
- összeütközést megakadályozó rendszer (CAS) 
- vészjelz  rendszerek 

 

1.11. Pilótafülke, utas- és csomagtér 
 

1.11.1. A küls , a pilótafülkében, az utas- és a csomagtérben található világítás és a vészvilágítás 
m ködtetése 
 

1.11.2. az utas- és a csomagtér ajtóinak, lépcs inek, ablakainak és a vészkijáratainak m ködtetése 
 

1.11.3. az oxigén rendszer f  alkotórészei és helyük, oxigén maszkok, és az oxigén rendszer 
üzemeltetése a személyzet és az utasok részére, a szükséges oxigén mennyisége egy táblázat vagy 
diagram alapján  
 

1.12. A ment felszerelések üzemeltetése, és a következ  ment felszerelések helyes alkalmazása a 
repül gépen: 

– hordozható t zoltó készülék 
- els segély csomagok 
- hordozható oxigénkészülék 
- vészhelyzeti kötél 
- ment mellények 
- ment csónakok  
- vészjeladók 
- tör balták 
- megafonok 
- segélykér  jelek 

 
1.13. Pneumatikus rendszer 
 
1.13.1. a pneumatikus rendszer alkotórészei, nyomásadók, aktuális alkatrészek  
 
1.13.2. vezérl szervek, monitorok és kijelz k a pilótafülkében, a rendszer m ködése 
 
1.13.3. vákuumrendszer 
 
2. KORLÁTOZÁSOK 
 
2.1. Általános korlátozások 
 
2.1.1. a repül gép dokumentációja, üzemeltetési kategória, zajbizonyítvány, maximum és minimum 
teljesítményadatok minden repülési profilra, körülményre és a légijárm  rendszereire 

- maximális hát- és oldalszél komponensek fel- és leszálláskor 
- maximális sebességek  

- a fékszárny kieresztésekor Vf0 
- különböz  fékszárny állásoknál Vfe 
- a futóm  üzemeltetésekor VIo, MIo 
- kieresztett futóval VIe, MIe 
- maximális oldalkormány kitérítéskor Va, Ma 
- az abroncsok szempontjából 
- egy légcsavar vitorlába állításakor 

 

2.1.2 - a minimális kormányozhatósági sebesség leveg ben Vmca 
- a minimális kormányozhatósági sebesség a földön Vmcg 
- az áteséshez tartozó sebesség különböz  körülmények között Vso, Vs1 
- maximális sebesség Vne, Mne 
- maximális sebesség a normál üzemeltetés során Vmo, Mmo 
- magassági és h mérsékleti korlátozások 
- kormánybot rázásának aktivációja  

 

2.1.3 - a repül tér maximális nyomásmagassága, a futópálya hajlásszöge 
- maximális gurulási tömeg  
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- maximális felszállótömeg 
- maximális elemelkedési tömeg 
- maximális leszállótömeg  
- üzemanyag nélküli tömeg 
- maximális sebesség vészkiengedéskor Vdco, Mdco, Vdce, Mdce 
- maximális terhelési többes az üzemeltetés során 
- a tömegközéppont elhelyezkedésének engedélyezett tartománya 

 

2.2  Hajtóm  korlátozások 
 

2.2.1 A hajtóm vek üzemeltetési korlátozásai 
- id beli korlátok és maximális h mérsékletek 
- minimális fordulatszámok, és h mérsékletek 
- forgatónyomaték 
- a felszálláshoz és az átstartoláshoz tartozó maximális teljesítmények, tekintettel a 
nyomásmagasságra/repülési magasságra és a h mérsékletre  
- dugattyús motorok: a keverék engedélyezett határösszetételei 
- minimális és maximális olajh mérséklet és nyomás 
- az indítás maximális ideje, és a szükséges h tés 
- a hajtóm vek és a segédhajtóm vek két indítási kísérlete között eltel  id  
- a légcsavarok: az automatikus vitorlába-állító berendezés maximális fordulatszáma, amellyel 
a légcsavart meghajtja  

2.2.2. Engedélyezett olajmin ségek 
 

2.3. Rendszerek korlátozásai  
 

2.3.1. A következ  rendszerek üzemeltetési adatai: 
 

- túlnyomás, maximális nyomások a légkondicionálás során 
- elektromos energiaellátás, a f  energiaellátó rendszer maximális (egyenáramú vagy 
váltóáramú) terhelése   
- vészhelyzet esetén a maximális id tartam, ameddig az akkumulátorok az energiaellátást 
biztosítják 
- a Mach-trimm rendszer és a legyez mozgás sebesség csillapító sebességkorlátozásai 
- a különböz  üzemmódok korlátai robotpilóta használata esetén 
- jegesedés elleni védelmi rendszer  
- az ablakf tés sebességbeli és h mérsékleti korlátai 
- a hajtóm  és a szárny jegesedésgátlásának h mérsékleti korlátai 

 

2.3.2.Üzemanyag rendszer 
 

Engedélyezett üzemanyag specifikációk, az üzemanyag minimális és maximális nyomása és 
h mérséklete 

 

2.4. Minimális felszerelések jegyzéke (MEL) 
 
 

3. REPÜLÉSI JELLEMZ K, REPÜLÉSTERVEZÉS 
 

3.1. Repülési jellemz k 
 

A repülési jellemz k kiszámítása, beleértve a sebességeket, emelkedési és süllyedési gradienseket, 
tömegeket a felszállás, útvonali repülés, megközelítés és leszállás minden körülményére, a 
rendelkezésre álló dokumentáció alapján; például felszállásra V1, Vmbe, Vr, VIoF, V2, felszállási úthossz, 
maximális felszállótömeg és a szükséges megállási úthossz a következ  tényez k figyelembe 
vételével: 

- gyorsulási/megállási úthossz 
- felszállás el tti nekifutás rendelkezésre álló hossza (TORA), rendelkezésre álló felszállási 
távolság (TODA) 
- h mérséklet a földfelszínen, nyomásmagasság, pálya-hajlásszög, szél  
- maximális terhelés és maximális tömeg (például üzemanyag nélküli tömeg) 
- hajtóm  hiba után a maximális emelkedési gradiens 
- a felszállópályán lév  hó, latyak, nedvesség és víz hatása  
- egy vagy két hajtóm  lehetséges hibája útvonali repülés során 
- jegesedésgátló rendszerek használata 
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- a víz befecskendez  és/vagy a csúszásgátló rendszer meghibásodása 
- sebességek csökkentett tolóer vel, V1, V1red, Vmbe, Vmu, Vr, VIof, V2 
- biztonságos közelítés a Vref sebességhez, tekintettel a Vmca-ra és a turbulens körülményekre 
- a széls séges megközelítési sebességek és a rendellenes siklópálya helyzetek hatása 
tekintettel a leszállási úthosszra  
- minimális emelkedési gradiens a megközelítés és a leszállás során  
- az átstartolást korlátozó értékek minimális üzemanyaggal 
- maximális megengedhet  leszállótömeg és a leszállási úthossz a célrepül téren és a kitér -
repül téren a következ  tényez k figyelembevételével:  

- rendelkezésre álló leszállási úthossz 
- h mérséklet a földfelszínen, nyomásmagasság, futópálya hajlásszöge és szél 
- üzemanyag-fogyasztás a cél- vagy a kitér repül térre 
- a leszállópályán lév  hó, latyak, nedvesség és víz hatása 
- a víz befecskendez  rendszer és/vagy a csúszásgátló rendszer meghibásodása 
- a tolóer -fordító és a féklapok hatása 

 

3.2. Repüléstervezés 
 

Repülés tervezés normális és rendellenes körülmények esetén 
 

- optimális/legmagasabb repülés szint 
- minimálisan szükséges repülési magasság 
- driftdown eljárás, miután egy hajtóm  meghibásodott útvonalrepülés során 
- a hajtóm vek teljesítmény-beállítása különböz  körülmények között, emelkedés, útvonali 
repülés és várakozás során, illetve a leggazdaságosabb útvonali repülési szinten 
- rövid távú/hosszú távú repülési terv kiszámítása 
- hajtóm hiba után az optimális és a legmagasabb repülési szint, és a hajtóm vek 
teljesítmény-beállítása 

 

4. TERHELÉS, SÚLYPONT ÉS KISZOLGÁLÁS  
 

4.1. Terhelés és súlypont 
 

- terhelési és trimmhelyzeti lapok (load és trim sheet) tekintettel a legnagyobb fel- és 
leszállósúlyra 
- a tömegközéppont elhelyezkedésének korlátai 

 

4.1.1. az üzemanyag fogyasztás hatása a tömegközéppont elhelyezkedésére 
 

4.1.2. rögzít  pontok, a terhek rögzítése, maximális földi terhelés 
 

4.2. Kiszolgálás 
 

Kiszolgálási csatlakozó pontok az alábbiakhoz: 
 

- üzemanyag 
- olaj 
- víz 
- hidraulika folyadék 
- oxigén 
- nitrogén 
- légkondicionált leveg  
- elektromos áram 
- indító leveg  
- mosdók szabályzatai és biztonsági szabályzatok  

 

5. VÉSZHELYZETI ELJÁRÁSOK 
 

5.1. A helyzet felismerése és azonnali intézkedés emlékezetb l, megfelel  sorrendben azon 
körülmények kialakulása esetén, amelyeket a gyártó illetve az engedélyez  légiközlekedési hatóság 
vészhelyzetként tart számon:  
 

- hajtóm -hiba felszállás során a V1 elérése el tt és után, illetve repülés közben  
- a légcsavar rendszer meghibásodása 
- a hajtóm  túlmelegedése, t z a hajtóm ben a földön és repülés közbeni 
- futóm  t z 
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- elektromos zárlat füstje/tüze 
- gyors dehermetizáció és vészsüllyedés 
- a légkondicionáló túlmelegedése, a jegesedésgátló rendszer túlmelegedése 
- üzemanyag szivattyú meghibásodása  
- az üzemanyag megfagyása/túlmelegedése 
- elektromos energiaellátó rendszer meghibásodása 
- a berendezések h tésének meghibásodása 
- repülési m szerek meghibásodása 
- hidraulika rendszer részleges vagy teljes hibája 
- a felhajtóer  növel  berendezések és a kormányszervek meghibásodása, beleértve a 
hidraulikus munkahenger meghibásodását 
- füst és/vagy t z a csomagtérben 

 

5.2. Teend k az elfogadott checklistek alapján rendellenes helyzetek és vészhelyzet esetén 
 

- hajtóm  újraindítás repülés közben  
- futóm  vészhelyzeti kiengedése 
- a vészhelyzeti fékrendszer alkalmazása 
- a felhajtóer t termel berendezések kiengedése vészhelyzetben 
- az üzemanyag vészkiengedése 
- süllyedés vészhelyzetben 

 

6. KÜLÖNLEGES KÖVETELÉMÉNYEK A TÍPUS JOGOSÍTÁSOK KITERJESZTÉSÉHEZ A 
KEVESEBB, MINT 200 LÁB (60 M) ELHATÁROZÁSI MAGASSÁGÚ M SZERES 
MEGKÖZELÍTÉSKRE  
 

6.1. Légi és földi felszerelések 
 

- m szaki követelmények 
- üzemeltetési követelmények 
- üzemeltetési megbízhatóság 
- hibával is m köd  
- hibára érzéketlen 
- berendezések megbízhatósága 
- üzemeltetési eljárások 
- el készít  intézkedések 
- lemin sítés üzemeltetés közben  
- kommunikáció 

 

6.2. Eljárások és korlátozások  
 

- üzemeltetési eljárások 
- a személyzet koordinációja 

 

7. KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK AZ EFIS-SZEL FELSZERELT KÉPMEGJELENÍT S 
M SZERFALLAL FELSZERELT PILÓTAFÜLKÉVEL RENDELKEZ  („GLASS COCKPIT”) 
REPÜL GÉPEK ESETÉN  
 

7.1. További tanulási feladatok 
 

7.1.1. a repül gépeken található számítógépek hardver- és szoftver-kialakításának általános szabályai 
 

7.1.2. az összes személyzet tájékoztató és riasztó rendszer bels  logikája és korlátaik 
 

7.1.3. a repül gépeken található különböz  számítógépes rendszerek kapcsolata, a korlátaik, a 
számítógépes hibák felismerésének lehet ségei, és a számítógép meghibásodása esetén 
meghozandó intézkedések  
7.1.4. Normál eljárások beleértve a személyzet koordinációját 
7.1.5. a repül gép üzemeltetése a számítógép m ködésének különböz  szint  csökkenése esetén 
(repülés alapm szerekkel) 
 
8. Repüléskoordináló és optimalizáló rendszerek (FMS-k) 
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46. függelék 
A repül gép típusjogosítás tanfolyam alapvet  követelményei 
(Lásd 1.261(c)(2) pont, 15. függelék, 15. melléklet 3. 4. 5. függelék) 
 

KÉPZÉSI PROGRAM 
 

1 Típusjogositás 
 

 A tanfolyamnak integrált képzést kell biztosítania a földön, repülési szimulátoron és 
repül gépen, valamint felépitésénél fogva el  kell segítse, hogy a növendék biztonságosan 
üzemeltesse a repül gépet, és alkalmassá tegye a típusjogosítás megszerzésére. A tanfolyamnak 
egy repül géptípusra kell irányulnia, de ahol léteznek a típusnak változatai, ott a jóváhagyott 
tanfolyam alapját képez  összes repülési és földi képzésnek egy adott változatra kell irányulnia.  
 

2 Változatok 
 

 A kiegészít  képzés legyen összhangban az 1.235(c) pontban meghatározottakkal.  
 

3 Képzés repül gépen és földi repülés-gyakorló berendezésen 
 

 A képzési programnak részletesen tartalmaznia kell a repül gépen és a földi repülés-gyakorló 
berendezésen (repülési szimulátorokon, földi repülés-gyakorló berendezéseken és más képz  
eszközökön) történ  repülési képzés mennyiségét a hatóság jóváhagyása alapján.  
 

4 Jártassági vizsgák 
 

 A repülési képzés tartalmát az adott típus jártassági vizsgájának megfelel en kell alakítani. Az 
e melléklet 15. 16. függelékében megadott gyakorlati képzést és jártassági vizsgát szükség szerint 
módosítani kell. A jártassági vizsgát végre lehet hajtani repül gépen, repülési szimulátorban (FFS), 
vagy részben repül gépen, részben repülési szimulátorban (FFS). A jártassági vizsgán a földi repülés-
gyakorló berendezés használatát a repülési szimulátor min sitési szintje és a jelölt el zetes repülési 
tapasztalata határozza meg. Ahol repülési szimulátor (FFS) nem áll rendelkezésre, ott a rendszerek 
rendellenes m ködését csak olyan légijárm vön szabad gyakorolni, amelyet erre a célra 
engedélyeztek.  
 

5 El rehaladási vizsgák és végs  elméleti vizsga 
 

 A teljes tematikát lefed  végs  elméleti vizsga el tt, a képzési program tartalmazzon 
szakaszvégi ellen rz  vizsgákat az elméleti oktatás minden szakaszára. A szakaszvégi ellen rz  
vizsgák a képzési program minden szakaszának befejezése után mérjék fel a jelölt tudását.  
 

6 Felszerelések: földi berendezések 
 

6.1 Felszerelések és segédeszközök a képzéshez 
 

 A TRTO legalább a tantermi oktatáshoz biztosítson helyszínt. A kiegészít  tantermi képzési 
segédeszközök és berendezések, számítógépek feleljenek meg a tanfolyam tartalmának és a 
légijárm  összetettségének. Többpilótás üzemeltetésre engedélyezett repül gépek esetén, a földi 
képz  eszközök minimális szintje, amit jóvá akarnak hagyatni, tartalmazzon olyan berendezést, amely 
valóságh  pilótafülke munkakörnyezetet biztosít. A legmodernebb képzési technológia alkalmazása 
támogatott, és ahol csak lehetséges, teljesen bele kell építeni a képzési tanfolyamokba.  
 

7 Képz  eszközök 
 

 A tantermi oktatás kiegészít jeként a növendékek rendelkezésére lehet bocsátani repülési 
képz  berendezést és más képz  eszközöket, hogy lehet ségük legyen gyakorolni és megszilárdítani 
az elméleti oktatásban szerzett ismereteiket. Ahol megfelel  berendezés nem áll rendelkezésre, vagy 
adott célokra nem alkalmazható, ott álljon rendelkezésre egy légijárm  vagy repülési szimulátor 
megfelel  változata. Ha a repülés képz  berendezés egy másik változata annak a repül gép típusnak, 
amire a növendéket kiképzik, akkor különbözeti vagy hozzászoktató képzésre van szükség.  
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8 Számítógép alapú képzés (CBT) 

 
Ahol képzési eszközként CBT segédfelszereléseket használnak, a szervezetnek biztosítania 

kell, hogy egy teljes kör en min sített földi oktató mindig rendelkezésre álljon, amikor a tanfolyam 
növendékei ilyen eszközöket használnak. Az ellen rzési id szakokon kívül minden CBT óra el tt és 
után egy min sített földi oktató tartson eligazítást.  

 
9 Elméleti oktatás 

 
Az elméleti oktatásnak a következ  általános céloknak kell megfelelnie:  

 
a) lássa el a növendéket alapos tudással a légijárm  szerkezetér l, hajtóm vér l és 
rendszereir l, illetve ezek korlátozásairól;  
b) tanítsa meg a növendéknek a légijárm  és rendszerei fedélzeti vezérl inek és kijelz inek 
helyzetét és üzemeltetését; 
c) tanítsa meg a növendékeknek a rendszerek üzemzavarait, a hatásukat a légijárm  
üzemeltetésére és kölcsönhatásukat más rendszerekkel;  
d) tanítsa meg a növendékeknek a normál, rendellenes és vészhelyzeti eljárásokat.  
 
Az elméleti oktatás hossza és tartalma az érintett légijárm  típus összetettségét l és bizonyos 
mértékig a növendék el zetes tapasztalatától függ.  
 
10 Repülési képzés  
 
10.1. Repülés-gyakorló berendezés (STD) 
 

A min sítés szintje és a típus összetettsége fogja meghatározni, hogy a gyakorlati képzés 
mely része hajható végre repülés-gyakorló berendezésen, beleértve a jártassági vizsga levezetését is. 
A jártassági vizsga megkezdése el tt a növendéknek gyakorlati képzés során kell bemutatnia a 
jártassági vizsga egyes tételeinek ismeretét. Többpilótás repül gépen, két jelölttel történ  képzés 
esetében mindegyik típusjogosítás képzésen legalább 32 óra végrehajtható STD-n, amib l 16 órát 
repülési szimulátoron kell teljesíteni.  
 
10.2. Repül gép (repülési szimulátorral (FFS)) 
 

A nulla repülési id vel végrehajtható képzések (ZFTT) kivételével, a repül gépen megszerzett 
repülési id  legyen elégséges a jártassági vizsga teljesítéséhez. Az a pilóta, aki kevesebb, mint 500 
óra repült id vel rendelkezik többpilótás repül gépen, vagy összesen kevesebb, mint 1500 óra repült 
id vel rendelkezik, hajtson végre legalább 6 leszállást, és ezek között legyen olyan leszállás is, amely 
teljes megállással végz dik. Az a pilóta, aki többpilótás típusokon több mint 500 óra repült id vel, és 
összesen több mint 1500 óra repült id vel rendelkezik, legalább 4 leszállást hajtson végre.  

 
10.3. Repül gép (repülési szimulátor nélkül) 
 

Ha repül gépet használnak a képzésen, akkor a gyakorlati repülési id  mennyisége legyen 
elégséges a jártassági vizsga teljesítéséhez. Ez sugárhajtóm ves és turbólégcsavaros 
repül gépeknél legyen legalább 8 óra.  
 
10.4. A repülési képzés hossza az érintett légijárm  típus összetettségét l, és bizonyos mértékig a 
növendék el zetes tapasztalatától függ. 
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46. függelék 
A repül gép típusjogosítás tanfolyam alapvet  követelményei 
(Lásd 1.261(c)(2) pont, 15. függelék, 15. melléklet 3. 4. 5. függelék) 
 

KÉPZÉSI PROGRAM 
 

1 Típusjogositás 
 

 A tanfolyamnak integrált képzést kell biztosítania a földön, repülési szimulátoron és 
repül gépen, valamint felépitésénél fogva el  kell segítse, hogy a növendék biztonságosan 
üzemeltesse a repül gépet, és alkalmassá tegye a típusjogosítás megszerzésére. A tanfolyamnak 
egy repül géptípusra kell irányulnia, de ahol léteznek a típusnak változatai, ott a jóváhagyott 
tanfolyam alapját képez  összes repülési és földi képzésnek egy adott változatra kell irányulnia.  
 

2 Változatok 
 

 A kiegészít  képzés legyen összhangban az 1.235(c) pontban meghatározottakkal.  
 

3 Képzés repül gépen és földi repülés-gyakorló berendezésen 
 

 A képzési programnak részletesen tartalmaznia kell a repül gépen és a földi repülés-gyakorló 
berendezésen (repülési szimulátorokon, földi repülés-gyakorló berendezéseken és más képz  
eszközökön) történ  repülési képzés mennyiségét a hatóság jóváhagyása alapján.  
 

4 Jártassági vizsgák 
 

 A repülési képzés tartalmát az adott típus jártassági vizsgájának megfelel en kell alakítani. Az 
e melléklet 15. 16. függelékében megadott gyakorlati képzést és jártassági vizsgát szükség szerint 
módosítani kell. A jártassági vizsgát végre lehet hajtani repül gépen, repülési szimulátorban (FFS), 
vagy részben repül gépen, részben repülési szimulátorban (FFS). A jártassági vizsgán a földi repülés-
gyakorló berendezés használatát a repülési szimulátor min sitési szintje és a jelölt el zetes repülési 
tapasztalata határozza meg. Ahol repülési szimulátor (FFS) nem áll rendelkezésre, ott a rendszerek 
rendellenes m ködését csak olyan légijárm vön szabad gyakorolni, amelyet erre a célra 
engedélyeztek.  
 

5 El rehaladási vizsgák és végs  elméleti vizsga 
 

 A teljes tematikát lefed  végs  elméleti vizsga el tt, a képzési program tartalmazzon 
szakaszvégi ellen rz  vizsgákat az elméleti oktatás minden szakaszára. A szakaszvégi ellen rz  
vizsgák a képzési program minden szakaszának befejezése után mérjék fel a jelölt tudását.  
 

6 Felszerelések: földi berendezések 
 

6.1 Felszerelések és segédeszközök a képzéshez 
 

 A TRTO legalább a tantermi oktatáshoz biztosítson helyszínt. A kiegészít  tantermi képzési 
segédeszközök és berendezések, számítógépek feleljenek meg a tanfolyam tartalmának és a 
légijárm  összetettségének. Többpilótás üzemeltetésre engedélyezett repül gépek esetén, a földi 
képz  eszközök minimális szintje, amit jóvá akarnak hagyatni, tartalmazzon olyan berendezést, amely 
valóságh  pilótafülke munkakörnyezetet biztosít. A legmodernebb képzési technológia alkalmazása 
támogatott, és ahol csak lehetséges, teljesen bele kell építeni a képzési tanfolyamokba.  
 

7 Képz  eszközök 
 

 A tantermi oktatás kiegészít jeként a növendékek rendelkezésére lehet bocsátani repülési 
képz  berendezést és más képz  eszközöket, hogy lehet ségük legyen gyakorolni és megszilárdítani 
az elméleti oktatásban szerzett ismereteiket. Ahol megfelel  berendezés nem áll rendelkezésre, vagy 
adott célokra nem alkalmazható, ott álljon rendelkezésre egy légijárm  vagy repülési szimulátor 
megfelel  változata. Ha a repülés képz  berendezés egy másik változata annak a repül gép típusnak, 
amire a növendéket kiképzik, akkor különbözeti vagy hozzászoktató képzésre van szükség.  
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8 Számítógép alapú képzés (CBT) 

 
Ahol képzési eszközként CBT segédfelszereléseket használnak, a szervezetnek biztosítania 

kell, hogy egy teljes kör en min sített földi oktató mindig rendelkezésre álljon, amikor a tanfolyam 
növendékei ilyen eszközöket használnak. Az ellen rzési id szakokon kívül minden CBT óra el tt és 
után egy min sített földi oktató tartson eligazítást.  

 
9 Elméleti oktatás 

 
Az elméleti oktatásnak a következ  általános céloknak kell megfelelnie:  

 
a) lássa el a növendéket alapos tudással a légijárm  szerkezetér l, hajtóm vér l és 
rendszereir l, illetve ezek korlátozásairól;  
b) tanítsa meg a növendéknek a légijárm  és rendszerei fedélzeti vezérl inek és kijelz inek 
helyzetét és üzemeltetését; 
c) tanítsa meg a növendékeknek a rendszerek üzemzavarait, a hatásukat a légijárm  
üzemeltetésére és kölcsönhatásukat más rendszerekkel;  
d) tanítsa meg a növendékeknek a normál, rendellenes és vészhelyzeti eljárásokat.  
 
Az elméleti oktatás hossza és tartalma az érintett légijárm  típus összetettségét l és bizonyos 
mértékig a növendék el zetes tapasztalatától függ.  
 
10 Repülési képzés  
 
10.1 Repülés-gyakorló berendezés (STD) 
 

A min sítés szintje és a típus összetettsége fogja meghatározni, hogy a gyakorlati képzés 
mely része hajható végre repülés-gyakorló berendezésen, beleértve a jártassági vizsga levezetését is. 
A jártassági vizsga megkezdése el tt a növendéknek gyakorlati képzés során kell bemutatnia a 
jártassági vizsga egyes tételeinek ismeretét. Többpilótás repül gépen, két jelölttel történ  képzés 
esetében mindegyik típusjogosítás képzésen legalább 32 óra végrehajtható STD-n, amib l 16 órát 
repülési szimulátoron kell teljesíteni.  
 
10.2 Repül gép (repülési szimulátorral (FFS)) 
 

A nulla repülési id vel végrehajtható képzések (ZFTT) kivételével, a repül gépen megszerzett 
repülési id  legyen elégséges a jártassági vizsga teljesítéséhez. Az a pilóta, aki kevesebb, mint 500 
óra repült id vel rendelkezik többpilótás repül gépen, vagy összesen kevesebb, mint 1500 óra repült 
id vel rendelkezik, hajtson végre legalább 6 leszállást, és ezek között legyen olyan leszállás is, amely 
teljes megállással végz dik. Az a pilóta, aki többpilótás típusokon több mint 500 óra repült id vel, és 
összesen több mint 1500 óra repült id vel rendelkezik, legalább 4 leszállást hajtson végre.  

 
10.3 Repül gép (repülési szimulátor nélkül) 
 

Ha repül gépet használnak a képzésen, akkor a gyakorlati repülési id  mennyisége legyen 
elégséges a jártassági vizsga teljesítéséhez. Ez sugárhajtóm ves és turbólégcsavaros 
repül gépeknél legyen legalább 8 óra.  
 
10.4 A repülési képzés hossza az érintett légijárm  típus összetettségét l, és bizonyos mértékig a 
növendék el zetes tapasztalatától függ. 
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47. függelék 
Hajózó személyzeti együttm ködés tanfolyam (repül gépen) MCC 
(Lásd 1.261(d) pont, 21. függelék) 
 

HAJÓZÓ SZEMÉLYZETI EGYÜTTM KÖDÉS (MCC)– KÉPZÉS  
 

1. Az MCC képzés célkit zése az optimális döntéshozás, kommunikáció, feladatok megosztása, 
checklist-ek használata, kölcsönös ellen rzés, csapatmunka, és egymás támogatása a repülés 
összes szakaszában, normál, rendellenes és vészhelyzeti körülmények között. A képzés hangsúlyt 
fektet a nem technikai jelleg  készségek fejlesztésére, amelyeket a többtagú személyzetek tagjai 
munkájuk során alkalmazhatnak. 
 

2 A képzésnek arra kell irányulnia, hogy megtanítsa a növendékeknek annak alapjait, hogy 
hogyan kell csapatként összedolgoznia a többtagú személyzetnek. Továbbá a tanfolyam meg kell 
hogy adja azt a lehet séget a növendékeknek, hogy gyakorolják azokat a készségeket, amelyek 
ahhoz szükségesek, hogy a csapat hatékony vezet i és tagjai legyenek. Ebb l adódóan olyan 
gyakorló feladatokra van szükség, amelyekben a növendékek repül  személyzeti tagok a repül gépet 
vezet  és nem vezet  pilóta szerepkörében. 
 

3 A növendékeket meg kell ismertetni a személyek közötti kapcsolat kialakításának 
módszereivel, és hogy miként lehet legjobban kihasználni a repül  személyzeti együttm ködési 
technikákat, illetve a személyes és vezetési stílusukat, olyan módon, hogy az el segítse a személyzet 
együttm ködésének hatékonyságát. A növedékek figyelmét fel kell hívni arra, hogy ahogyan 
viselkednek normál körülmények között, az er teljesen kihathat a személyzet viselkedésére nagy 
terhelés esetén és stressz helyzetekben. 
 

4 A kutatások azt jelzik, hogy semmilyen környezetben nem lehet rövid id  alatt viselkedési 
változást elérni, bármilyen jól is van kialakítva a képzés. A növendékeknek id re, tudatosságra, 
gyakorlásra és visszaellen rzésre, illetve folyamatos meger sítésre van szükségük, hogy tudásuk 
maradandó legyen. A hatékonyság érdekében a repül  személyzeti együttm ködést egy hosszabb 
id szakon keresztül, több szakaszra bontva kell végrehajtani.  
 

ALAPSZINT  REPÜL  SZEMÉLYZETI EGYÜTTM KÖDÉS (MCC) TANFOLYAM 
 

5 Az alapszint  MCC tanfolyam a következ  témakörökben tartalmazzon elméleti oktatást, 
gyakorlatot és visszaellen rzést: 

a) Kapcsolódási példák 
– gyakorlati példák a szoftver, hardver, környezet és emberek 
összepárosíthatatlanságára  

b) vezetés/”követés” és tekintély 
– vezet i és felügyeleti készségek 
– magabiztosság 
– korlátok 
– kulturális hatások 
– a repülést végz  (PF) és a repülést nem végz  pilóta (PNF) szerepei 
– szakszer ség 
– felel sség a csapat iránt 

c) személyiség, hozzáállás és motiváció 
– folyamatos figyelem 
– konfliktusok megoldása 
– közvetítés két fél között 
– kritika (repülés el tti elemzés és tervezés, folyamatos ellen rzés, repülés utáni 
áttekintés) 
– csapatépítés 

d) hatékony és világos kommunikáció a repülés közben 
– folyamatos figyelem 
– visszacsatolás 
– szabványos kifejezések 
– határozottság 
– részvétel 

 

e) eljárások a személyzet munkájának összehangolására 
– repülési technikák és eljárások a pilótafülkében 
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– szabványos kifejezések 
– fegyelem 

6 A repülések rendben történ  és biztonságos végrehajtásához különösen fontos a checklistek 
használata. A checklistek alkalmazhatósága függ az érintett légijárm  összetettségét l, az aktuális 
helyzett l, a repül  személyzet összetételét l, az  üzemeltetési tapasztalatuktól, és az üzemben tartó 
által el írt, és a Repülésüzemeltetési Kézikönyvben megadott eljárásoktól.  
 

7 Kölcsönös ellen rzés, tájékoztatás és támogatás 
 

a)  A légijárm  kezelését érint  minden tevékenységet kölcsönös ellen rzés alatt hajtsanak 
végre. Az adott tevékenység vagy feladat végrehajtásáért felel s (vezet  vagy nem vezet ) pilótát 
tájékoztatni kell róla, ha lényeges eltéréseket (repülési pálya, légijárm  konfigurációja, stb.) 
tapasztalnak.  

b) A „call out”-os eljárások, alapvet  fontosságúak, különösen a felszállás és a megközelítés 
során, hogy jelezzék a repülés folyamatát és a rendszerek állapotait, stb.  

c) A repülést végz  pilóta (PF) tájékoztatása és beleegyezése nélkül, illetve anélkül, hogy a 
repülést végz  pilóta (PF) kérné, nem szabad m ködtetni a légijárm  rendszereket, illetve nem 
szabad átállítani a rádiós és navigációs eszközöket. 
 

8 A 3. és 4. pontok tartalmát legjobban úgy lehet gyakorolni, ha szimulált kereskedelmi 
légiszállítási tevékenység során teljesítik a leírt feladatokat. 
 

9 Az MCC gyakorlásának és visszacsatolásának, külön figyelemmel az ember-ember 
kapcsolatra, lehet vé kell tennie a növendék számára, hogy kritikáját megfogalmazza önmagával és a 
társaival szemben, azért, hogy így fejlessze kommunikációs, döntéshozási és vezet i képességeit. 
Ezt a szakaszt legjobban repülési szimulátor és videó felszerelés használatával lehet végrehajtani. A 
videó visszacsatolás különösen hatékony, mert lehet vé teszi a résztvev k számára, hogy kívülr l 
nézzék meg magukat. Ez el segíti, hogy könnyebben elfogadják, miben gyengébbek, és ez 
ösztönz leg hat a hozzáállás és a viselkedés megváltoztatására.  
 

FELADATOK 
 

10 Amennyire csak lehetséges, a feladatokat szimulált kereskedelmi légiszállítási tevékenység 
során kell végrehajtani. Az oktatásnak a következ  területeket kell felölelnie:  
 

a)  repülés el tti felkészülést, beleértve a dokumentációt, és a felszállási teljesítmény adatok 
kiszámítását.  

b) repülés el tti ellen rzéseket, beleértve a rádió és navigációs eszközök ellen rzését és 
beállítását; 

c) felszállás el tti ellen rzéseket, beleértve a motor/hajtóm  ellen rzését és a felszállás el tti 
eligazítást (briefinget), amelyet a repülést végz  pilóta (PF) végez; 

d) normál felszállást különböz  fékszárny beállításokkal, a repülést végz  és a repülést nem 
végz  pilóta feladatait, „call out”-okat; 

e) megszakított felszállásokat, felszállásokat oldalszélben; felszállásokat maximális felszálló-
tömeggel, motorhibát a V1 elérése után; 

f) a légijárm  rendszerek normál és rendellenes üzemét, checklist-ek használatát; 
g) válogatott vészhelyzeti eljárásokat, amelyek tartalmazzanak motorhibát és a motortüzet, füst 

kezelését és megszüntetését; szélnyírást fel- és leszállás közben, vészsüllyedést, egy repül  
személyzeti tag munkaképtelenné válását; 

h) az átesés megközelítésének korai felismerését és az intézkedéseket különböz  
konfigurációkban; 

i) m szeres repülési eljárásokat, beleértve a várakozási eljárásokat, precíziós megközelítéseket 
alap navigációs adatok segítségével (raw data), flight director és robotpilóta használatával, 
megközelítést miközben egy motor szimuláltan üzemképtelen, nem precíziós és körözéses 
megközelítéseket, a repülést végz  pilóta által megtartott eligazítást (briefingeket) a megközelítés 
el tt; a navigációs eszközök beállítását, „call out”-os eljárásokat a megközelítés során, a 
megközelítési és leszállási adatok kiszámítását; 

j) átstartolásokat, normál módban illetve úgy, hogy egy motor szimuláltan üzemképtelen, 
átváltás m szerrepülésr l látva repülésre az elhatározási magasság elérésekor, vagy a minimális 
süllyedési magasság (minimum descent height/altitude) elérésekor.  
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k) leszállásokat, normál módban, oldalszélben, illetve úgy, hogy egy motor szimuláltan 
üzemképtelen, átváltás m szerrepülésr l látva repülésre az elhatározási magasság elérésekor, vagy 
a minimális süllyedési magasság (minimum descent height/altitude) elérésekor. 
 
 
 

Ahol az MCC képzést többpilótás repül gépre els  típus jogosítás kiadásához szükséges képzéssel 
kapcsolják össze, az (a), (b), (c), (f), (g) és (j) feladatokat a jóváhagyott tanfolyam részeként le lehet 
folytatni repülés-gyakorló berendezésen (FTD-on). 
 
MEGER SÍTÉS 
 
11 Függetlenül attól, hogy mennyire hatékony a tantermi tananyag, a személyek közötti 
gyakorlatok, útvonal orientált repül  képzési (LOFT) feladatok, és visszacsatolási technikák, nem lesz 
elégséges a tananyag egyszeri alkalommal történ  elsajátítása a repül  személyzeti együttm ködés 
tanfolyamon (MCC) a többpilótás repül gép típus jogosítás els  kiadásához. Az a hozzáállás és 
befolyásoló tényez , amely a nem hatékony repül  személyzeti együttm ködéshez járulnak hozzá, 
mindenütt jelen vannak, és lehetséges, hogy egy egész pilóta élete kell, mire kialakulnak. Ezért 
szükséges, hogy a nem technikai jelleg  készségek oktatása szerves része legyen a visszatér  és 
rendszeres képzésnek a többpilótás repül gépre érvényes típusjogosítás meghosszabbításkor, 
ugyanúgy, ahogy a további többpilótás típus jogosítások els  kiadásakor is.  
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48. függelék 
Repül -személyzeti együttm ködés tanfolyam (repül gépre)- Bizonyítvány MCC képzés teljesítésér l 
(Lásd 1.261(d) pont) 
 

Bizonyítvány MCC képzés teljesítésér l 
CERTIFICATE OF COMPLETION OF MCC-TRAINING 

 
 

Vezetéknév: 
Applicant’s last name: 

 
 

Keresztnév: 
First name: 

 
 

Meglév  szakszolgálati 
engedély 
Licence held: 

 
 

Szakszolgálati engedély 
száma: 
Number: 

Kibocsátó állam: 
State: 

Többmotoros 
m szerjogosítás: 
Multi-engine instrument rating: 

 Vagy 
or 

Többmotoros m szerjogosítás 
jártassági vizsga: 
Multi-engine instrument rating skill test: 

 

Kiadva (dátum): 
Issued on: 

 Megfelelt (dátum): 
Passed on: 

 

 A jelölt aláírása: 
Signature of applicant: 

 

 
 

Az MCC képzés az alább felsorolt követelményeknek megfelel en teljesítve 
The satisfactory completion of MCC-Training according to requirements is certified below: 

 
 

Képzés 
TRAINING 

MCC képzést kapott: 
Multi-crew co-operation training received during period: 

Kezdete: 
From: 
 
 
 
 
 

Vége: 
 
To: 

Helye: 
At: 

FTO/TRTO/Üzemben tartó: 
FTO/TRTO/Operator* 

Hely és dátum: 
Location and date: 
 
 
 
 
 

A TRTO/FTO vezet jének, vagy a felhatalmazott 
oktató aláírása*: 
Signature of Head of TRTO/FTO or authorised instructor*: 
 
 

A szakszolgálati engedély típusa, száma és a kiadási 
állama: 
Type and number of licence and Statue of issue: 
 
 
 
 

A felhatalmazott oktató neve (nyomtatott bet vel): 
Name in capital letters of authorised instructor:: 

 
*A nem kívánt rész törlend  
*Delete as appropriate 



23260 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám

 
49. függelék 
Repülés-oktatói jogosítás (FI(A)) jártassági vizsga és készség ellen rzési rlap 
(Lásd 1.330 & 1.345 pont) 
 

Kérelmezési lap és vizsgajegyz könyv Repülés-oktatói jogosítás (FI(A)) jártassági és készség 
ellen rzéshez 

Application and report form for the Flight Instructor rating (FI(A)) skill test and proficiency check 

1 A kérelmez  személyi adatai: 
Applicant’s personal particulars: 

Vezetéknév: 
Applicant’s last name: 

 Keresztnév: 
First name: 

 

Születési id : 
Date of Birth: 

 Telefon (otthoni): 
Tel (Home): 

Telefon (mh): 
Tel (Work): 

Cím: 
Address: 

 Ország: 
Country: 

 

2 A szakszolgálati engedély adatai 
Licence details 

A szakszolgálati 
engedély típusa: 
Licence type: 

 Száma: 
Number: 

 

A szakszolgálati 
engedélyben lév  
osztályjogosítások: 
Class ratings included in the 
licence: 

 Lejárati idejük: 
Exp. Date: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

A szakszolgálati 
engedélyben lév  típus 
jogosítások: 
Type ratings included in the 
licence: 
 
 
 
 
 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

A szakszolgálati 
engedélyben lév  egyéb 
jogosítások: 
Other ratings included in the 
licence: 
 
 
 
 
 

5. 

3 Tanfolyam el tti repülési tapasztalat (lásd 1.335): 
Pre-course flying experience (see 1.335): 
Összes repült id  

Total Flying hours Parancsnokként 
repült id  

PIC hours 

Egymotoros 
dugattyús repült 

id  (utolsó 6 
hónapban) 

Single engine piston 
(preceding 6 months) 

M szeres oktatási 
id  

Instrument Flight 
Instruction 

Útvonalrepülési id  
Cross-country hours 

     
 

     
 

 
CPL elméleti tanfolyamot ……………………………………..-én megfelelt eredménnyel elvégezte. (Csak PPL 

engedélyesek esetében.) A jegyz könyv másolatát ezen nyomtatvány mellé kell csatolni.  
CPL theoretical examination passed………………………………….(date) (For PPL holders only) 

(Copy of pass shall be submitted with this form) 
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4 El zetes gyakorlati ellen rzés (lásd 1.335 (f)): 

Pre-entry flight test (see 1.335 (f)): 
A repülés oktatói tanfolyam elvégzésére javaslom/nem javaslom. 

I recommend/not recommend for the Flight Instructor Course. 

FTO neve: 
Name of FTO: 

Az ellen rzés ideje: 
Date of flight test: 

Az ellen rzést levezet  Repülés oktató neve (nyomtatott bet vel): 
Name of FI conducting the test (Block capitals): 

Szakszolgálati engedély száma: 
Licence number: 

Aláírása: 
Signature: 

 
5 A kérelmez  nyilatkozata: 

Declaration by the applicant: 
Kijelentem, hogy a hatóság által jóváhagyott képzési tanfolyamot elvégeztem (megfelel t X-elni): 

I have received a course of training in accordance with the syllabus approved by the Authority for the (Tick as applicable): 

Repülés oktató 
jogosítás 
Flight Instructor Rating FI(A) 

 M szer jogosítás 
oktatói jogosítás 
Insrument Rating 
Instructor rating IRI(A) 

 Osztály jogosítás oktatói jogosítás 
többmotoros egypilótás légijárm re 
Class Rating Instructor Rating for Multiengine SPA – 
(CRI(A) ME SPA) 

 

A kérelmez  neve (nyomtatott bet vel): 
Applicant’s name (block letters): 

Aláírása: 
Signature: 

 
6 A repülési f oktató nyilatkozata: 

Declaration by the Chief Flight Instructor: 
 

Kijelentem, hogy ………………………………..(név) a hatóság által jóváhagyott (megfelel t X-elni) 
I certify that ………………………………(name) has satisfactorily completed an approved course of training for the (Tick as applicable) 

Repülés oktató 
jogosítás 
Flight Instructor Rating FI(A) 

 M szer oktatói 
jogosítás 
Insrument Rating 
Instructor rating IRI(A) 

 Osztály jogosítás oktatói jogosítás 
többmotoros egypilótás repül gépre 
Class Rating Instructor Rating for Multiengine SPA – 
(CRI(A) ME SPA) 

 

képzési tanfolyamot megfelelt eredménnyel elvégezte. 
in accordance with the relevant syllabus approved by the Authority. 

A tanfolyam alatt repült id : 
Flying hours during the course: 

 

A tanfolyam alatt használt repül gépek, szimulátorok vagy repülés és navigációs eljárást gyakorló 
berendezések: 
Aeroplane/s, simulator/s or flight and navigation procedure trainers used: 
 
 
 
 
A repülési f oktató neve: 
Name of CFI: 
Aláírása: 
Signature: 
FTO neve: 
Name of FTO: 

 
 
 
 
 

Szándékosan üresen hagyva 
Intentionally left blank 
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7 A repülés oktató vizsgáztató igazolása: 

Flight Instructor Examiner’s certificate: 
A kérelmez t a vizsgáztatási jegyz könyv alapján ellen riztem 

I have tested the applicant according to the examination report 

A – repülés oktató vizsgáztató javaslata (részlegesen megfelelt vizsga esetén): 
A – Flight Instructor Examiner’s Assessment in case of partial pass: 

Szóbeli elméleti vizsga: 
Theoretical oral examination: 

Jártassági vizsga: 
Skill test: 

Megfelelt 
Passed 

Nem felelt meg 
Failed 

Megfelelt 
Passed 

Nem felelt meg 
Failed 

 A vizsga megismétlése el tt repülés oktatóval végrehajtandó további repülés oktatást / földi képzést javaslok 
I recommend further flight/ground training with a FI instructor before re-test 

 A vizsga megismétlése el tt nem szükséges további repülés oktatás /elméleti oktatás 
I do not consider further flight/theoretical instruction necessary before re-test 

B – repülés-oktató vizsgáztató javaslata 
B - Flight Instructor Examiner’s Assessment 

 repülés oktató jogosítás 
Flight Instructor Rating 

 m szer oktatói jogosítás 
Instrument Instructor Rating 

 osztály jogosítás oktatói jogosítás többmotoros egypilótás repül gépre 
Class Rating Instructor Rating for multi-engine SPA 

repülés oktató vizsgáztató neve (nyomtatott bet vel): 
FIE’s name (block letters): 

Aláírása: 
Signature: 

Szakszolgálati engedély száma: 
Licence number: 

Dátum: 
Date: 
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50. függelék 
Repülés-oktató jogosítás tanfolyam (repül gép) (FI(A)) 
(Lásd 1.340 pont, 26. függelék) 
 

A TANFOLYAM CÉLKIT ZÉSE 
 

A tanfolyam célkit zése, hogy megfelel  elméleti és repülési képzést nyújtson a kérelmez nek, hogy 
oktathasson PPL(A), CPL(A), egymotoros osztály vagy típus jogosítás megszerzéséhez, illetve, ha 
kérelmezték, éjszakai min sítés megszerzéséhez. 

 
 

1. RÉSZ 
OKTATÁS ÉS TANULÁS 

Tétel száma 
 
 

1 TANULÁSI FOLYAMAT 
 

Motiváció 
Érzékelés és megértés 
Memória és használata 
Szokások és átvitel 
A tanulás akadályai 
A tanulás ösztönzése 
Tanulási módszerek 
A tanulás mértéke 
 

2 OKTATÁSI FOLYAMAT 
 

A hatékony oktatás összetev i 
Az oktatói tevékenység megtervezése 
Oktatási módszerek 
Oktatás az „ismertt l” az „ismeretlenig” 
Az „óratervek” használata 
 

3 KÉPZÉSI FILOZÓFIÁK 
 

A strukturált (jóváhagyott) képzési tanfolyamok értéke 
Az el re megtervezett tematika fontossága 
Az elméleti tudás és a repülésoktatás összekapcsolása 
 

4 AZ ALKALMAZOTT OKTATÁS TECHNIKÁI  
 

a.  Elméleti ismeretek - Tantermi oktatási technikák 
 

Képzési segédeszközök használata 
Csoportos el adások 
Egyéni eligazítások 

 Növendékek részvétele/megbeszélések 
 

b.  REPÜLÉS – Repülés közben alkalmazandó oktatási technikák 
 

 A repülési/pilótafülke környezet 
 Az alkalmazott oktatás technikái 
 Repülés utáni, és közbeni ítél képesség és döntéshozás 
 

5 A NÖVENDÉKEK ÉRTÉKELÉSE ÉS VIZSGÁZTATÁSA   

a. A növendékek teljesítményének értékelése 
 

 Az el rehaladást ellen rz  vizsgák szerepe 
 A tudás felidézése 
 A tudás átalakítása mély megértéssé 
 A mély megértés átalakítása tudatos tevékenységekké 
 Az el rehaladás értékelésének szükségessége 
 
b. A növedékek hibáinak elemzése 
 

 A hibák okainak megállapítása 
 El ször a nagy hiányosságok, és csak utána a kisebbek kezelése 
 A túlzott mérték  kritizálás elkerülése 
 A tömör és világos kommunikáció szükségessége 
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6 A KÉPZÉSI PROGRAM KIALAKÍTÁSA 
 

  Az órák megtervezése 
  Felkészülés 
  Magyarázatok és demonstráció 
  A növendékek részvétele és gyakorlás 
  Értékelés 
 
7 AZ EMBERI TELJESÍT KÉPESSÉG ÉS KORLÁTAI A REPÜLÉSOKTATÁSBAN 
 

Élettani tényez k 
  Pszichológiai tényez k 
  Az emberi információ feldolgozási folyamat 
  Viselkedésformák 
  Az ítél képesség és döntéshozási képesség kialakulása 
 
8 VESZÉLYEK, AMIKET A REPÜL GÉPEN, REPÜLÉS SORÁN SZIMULÁLT RENDSZERHIBÁK ÉS 
ÜZEMZAVAROK OKOZHATNAK  
 

A biztonságos magasság kiválasztása 
A „zsigeri szinten” begyakorolt eljárások fontossága  
Folyamatoson tudatában lenni a repül gép helyzetének  
Ragaszkodás a helyes eljárásokhoz 
 

9 ÉJSZAKAI REPÜLÉS OKTATÁSA 
 

Célok 
Jogszabályi követelmények 
Repül gép felszerelései 
Repül gép fényei 
Repül személyzet szakszolgálati engedélyei 
Repül terek engedélyei (ha szükséges) 
Hozzászoktatás az éjszaki repüléshez 
Felkészülés a repülésre 
A repüléshez szükséges berendezések 
Hozzászokás az éjszakai látáshoz  
Óvintézkedések a személyek biztonságáért a parkoló területeken 
Küls /bels  ellen rzések – figyelembe veend  szempontok az éjszakára nézve 
Repül gép fényei – m ködtetésük 
 

10 AZ OKTATÁS ADMINISZTRÁLÁSA 
 

Repülési/elméleti oktatás nyilvántartása 
A pilóta személyes hajózónaplója 
A repülési/földi tanterv 
Tananyag 
Hivatalos nyomtatványok 
Légiüzemeltetési utasítás 
Repülésre felhatalmazó dokumentációk 
Légijárm  dokumentumai  
A magánpilóta szakszolgálati engedélyek szabályzása 

 
A repülés-oktató tanfolyam (repül gép) elméleti oktatás részének hozzávet leges, ajánlott felosztása 

 
(Az alábbiakban megadott tételszámok a fenti „Oktatás és tanulás” rész tételszámaihoz 

kapcsolódnak.) 
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Tétel- 
szám Tanórák 

Tantermi 
gyakorlati 

órák 
Megjegyzés El rehaladást 

felmér  vizsga

1 2.00 - Legyen lehet ség kérdezni, és röviden 
megbeszélni az elhangzottakat.  

0.30 

2 4.00 - A tanóra keretében legyen lehet ség kérdezni, 
és röviden megbeszélni az elhangzottakat. 

1.00 

3 2.00 - Hivatkozási anyagként a PPL képzési tematikát 
kell használni.  

0.30 

4.a. 5.00 32 Ezen tétel szerint eltöltött gyakorlati id ben a 
növendékek felfrissítik technikai tudásukat, és 
fejlesztik az osztálytermi oktatói módszereiket. 
Továbbá sor kerülhet a kérelmez k egymás 
közti eszmecseréjére, és arra, hogy a felügyel  
oktató tanácsokat adjon a tanítással 
kapcsolatban.  

 

4.b 4.00 32 A gyakorlati id  nagyrészt a repülés el tti 
eligazítások tartására irányul. Lehet vé teszi a 
kérelmez knek, hogy fejl djenek abban, 
hogyan kell gyakorlatias és tömör (10-15 
perces) eligazításokat tartani a növendék 
pilótáknak. Az eligazítás a repülési gyakorlati 
óra anyagát vázolja fel logikus sorrendben.   

 

5.a. 2.00 - Hangsúlyozni kell az el rehaladást felmér  
vizsga kérdéseinek létjogosultságát.  

1.00 

5.b. 2.00 - Hangsúlyozni kell, hogy mennyire szükség van 
a növendék bíztatására. 

1.00 

6 5.00 14 A gyakorlati id  a tantermi órák felosztásának 
tervezésére irányul, és arra, hogy a kérelmez  
minél jobban tudjon óravázlatot összeállítani.  

 

7 5.00 - Fel kell állítani és elemezni olyan 
forgatókönyveket, amelyek a jó ítél képességet 
és döntéshozást mutatják be.  

1.00 

8 2.00 - A példaként bemutatott veszélyek 
vonatkozzanak a könny  légijárm vek széles 
skálájára és az üzemeltetés különböz  fajtáira, 
ne korlátozódjanak a tanfolyamon használt 
légijárm re.  

1.00 

9 5.00 - Hosszú eligazítás, amely megtanítja a 
kérelmez nek, hogyan kell éjszakai repülést 
oktatni. 

 

10 2.00 - A vonatkozó dokumentumok általános 
áttekintése.  

1.00 

Össze-
sen: 

40.00 78.00  7.00 

A tanfolyam összesen: 125 ÓRA (beleértve az el rehaladást ellen rz  
vizsgákat is) 
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2. RÉSZ 
 

 
 

REPÜLÉSI FELADATOK 
 

1 A repülési feladatok hasonlóak a PPL(A) képzés feladataihoz, de ki vannak egészítve további 
tételekkel, hogy lefedjék azokat az ismereteket, amikre a repülés-oktatóknak szükségük van.  
 

2 A feladatok számozását els dlegesen úgy kell tekinteni, mint a feladatok hivatkozási listáját, 
illetve mint segítséget az oktatás sorrendjének hozzávet leges megadásához: így a demonstrációk, és 
a gyakorlatok nem szükségképpen kell, hogy a megadott sorrendben történjenek. A tényleges sorrend 
és tartalom az alábbi, ehhez kapcsolódó tényez kt l függ: 
 

 A kérelmez  el rehaladása és képességei 
 A repülést befolyásoló meteorológiai körülmények 
 A rendelkezésre álló repülési id  
 Az oktatási technikát érint  megfontolások 
 Helyi üzemeltetési környezet 
 
3 Ebb l következik, hogy a növendék-oktatók gyakorlatilag ehhez kapcsolódó hasonló 
tényez kkel fognak szembesülni. Meg kell nekik mutatni, és meg kell nekik tanítani, hogyan kell ezen 
tényez ket figyelembe véve repülési óravázlatot összeállítani, úgy, hogy minden repülési tanórát a 
lehet  legjobban kihasználjanak, szükség szerint összekapcsolva a megadott feladatok egyes részeit.  
 
ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK 
 
4 Az eligazítás általában magában foglalja a cél megállapítását, és egy rövid utalást a repülés 
alapelveire, de csak, ha vonatkozik az adott anyagra. El kell magyarázni, hogy pontosan milyen repülési 
feladatokat kell az oktatónak megtanítania, és a növendéknek gyakorolnia repülés közben. Tartalmaznia 
kell, hogy ki irányítja a repülést, tekintettel arra, hogy ki vezeti a repül gépet, és azt, hogy aktuálisan 
milyen repülési készségek, illetve id járási és repülésbiztonsági szempontok alkalmazandók. A tanóra 
jellege alakítja ki a sorrendet, amelyben a tananyag egyes részeit megtanítják. 
 
5 Az eligazítás négy alapeleme:  
  

1 A cél 
2 Repülési alapelvek (csak rövid hivatkozás)  
3 Repülési feladat(ok) (ki, hogyan és mit csinál) 
4 Repülési készségek (id járás, repülésbiztonság stb.) 

 
A REPÜLÉSSEL TÖLTÖTT TANÓRÁK MEGTERVEZÉSE 
 
6 Az óravázlat el készítése a jó oktatás lényeges el feltétele, biztosítani kell, hogy az 
oktatónövendékek a repülési óravázlatok tervezését és alkalmazását ellen rzött módon gyakorolhassák. 
 
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 
 
7 Az oktatónövendékek folytassanak repülés-oktatást, hogy így gyakorolják az PPL(A) szinten az 
oktatás alapelveit. 
 
8 A képzés során az oktatónövendék azon az ülésen foglaljon helyet, amely általában a FI(A) 
helye, kivéve, ha a pilótanövendék szerepét tölti be kölcsönös repülésen (két oktatónövendék képzése).  
 
9 A repülési készség lényeges összetev je minden repülésnek. Ezért az alábbi légi gyakorló 
feladatok végrehajtásakor a repülési készségek vonatkozó szempontjait minden repülés során a 
megfelel  id pontokban hangsúlyozni kell.  
 
10 Ha cél, hogy a FI(A) jogosítás éjszakai oktatásra is feljogosítson, akkor a repülési tematika 12 
és 13 feladatát azon felül, hogy nappal elvégzik, éjszaka is végre kell hajtani, vagy a tanfolyam 
részeként, vagy a jogosítás kiadása után. 
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REPÜLÉSOKTATÁSI TEMATIKA TARTALMA 
 

Hosszú eligazítások és repülési feladatok 
 
1 Ismerkedés a repül géppel 
2 Felkészülés a repülés el tt, és repülés utáni tevékenységek 
3 Repülési tapasztalat  
4 A kormányszervek hatásai  
5 Gurulás 
6 Egyenes vonalú, vízszintes repülés 
7 Emelkedés 
8 Süllyedés 
9 Fordulás 
10A Lassú repülés 
10B Átesés 
11A Kivétel dugóhúzóból a kialakulás kezdeti szakaszában 
11B Kialakult dugóhúzók – létrehozása és kivétel bel le 
12 Felszállás és emelkedés hosszú fal egy adott pontjára 
13 A forgalmi kör, megközelítés és leszállás  
14 Els  egyedül repülés 
15 Fordulók haladó szinten 
16 Kényszerleszállás hajtóm -teljesítmény nélkül 
17 El vigyázatosságból történ  leszállás 
18A Navigáció 
18B Navigáció alacsonyabb repülési szinteken/csökkent látási körülmények között 
18C Rádió-navigáció 
19 Bevezetés a m szerrepülésbe 
20 Az éjszakai repülés alapjai 
MEGJEGYZÉS: Bár a 11B feladat nem követelmény a PPL tanfolyamon, az FI tanfolyamon 
követelmény.  
 

1. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
ISMERKEDÉS A REPÜL GÉPPEL 
 
Célok 
A repül gép bemutatása 
A pilótafülke kialakításának elmagyarázása 
Repül gép és hajtóm  rendszerek 
Checklist-ek, gyakorlatok, kormányszervek 
Különbségek, ha valaki az oktató ülésében foglal helyet 
 
VÉSZHELYZETI GYAKORLATOK 
 
Teend k t z esetén a földön és a leveg ben – hajtóm , kabin és elektromos rendszerek hibái a típusra 
vonatkozóan 
Menekülési gyakorlatok – a vészhelyzeti felszerelések és kijáratok helye és használata  
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1. REPÜLÉSI FELADAT 
 
ISMERKEDÉS A REPÜL GÉPPEL 
 
A repül gép bemutatása 
A pilótafülke kialakításának elmagyarázása 
Repül gép rendszerek 
Checklist-ek, gyakorlatok, kormányszervek 
 
VÉSZHELYZETI GYAKORLATOK 
 
Teend k t z esetén a földön és a leveg ben – hajtóm , kabin és elektromos rendszerek hibái a típusra 
vonatkozóan 
Menekülési gyakorlatok – a vészhelyzeti felszerelések és kijáratok helye és használata 
 
2. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
FELKÉSZÜLÉS A REPÜLÉS EL TTI ÉS REPÜLÉS UTÁNI TEVÉKENYSÉGEKRE 
 
Célok 
Repülésre felhatalmazott emberek kijelölése, repül gép és a m szaki napló (ha vonatkozik rá) feladatra 
való alkalmasságának megállapítása, és a karbantartási bizonyítványt 
Repüléshez szükséges felszerelések (térképek stb.) 
Küls  ellen rzések 
Bels  ellen rzések 
Kényelmi berendezések, biztonsági öv, ülés és az oldalkormány pedál beállítása 
Ellen rzések indításkor és melegítéskor 
Hajtóm  ellen rzése 
Hajtóm  leállás ellen rzések, rendszer ellen rzések és a hajtóm  kikapcsolása 
A légijárm  elhagyása, parkolás, a légijárm  biztonságba helyezése és ny gözés 
A Repülési Parancs és a repül gép üzemképességét igazoló dokumentumok kitöltése 
 
2. REPÜLÉSI FELADAT 
 
FELKÉSZÜLÉS A REPÜLÉS EL TTI ÉS REPÜLÉS UTÁNI TEVÉKENYSÉGEKRE 
 
Repülésre felhatalmazott emberek kijelölése, repül gép és a m szaki napló (ha vonatkozik rá) feladatra 
való alkalmasságának megállapítása 
Repüléshez szükséges felszerelések (térképek stb.) 
Küls  ellen rzések 
Bels  ellen rzések 
Kényelmi berendezések, biztonsági öv, ülés és az oldalkormány pedál beállítása 
Ellen rzések indításkor és melegítéskor 
Hajtóm  ellen rzése 
Hajtóm  leállás ellen rzések, rendszer ellen rzések és a hajtóm  kikapcsolása 
A légijárm  elhagyása, parkolás, a légijárm  biztonságba helyezése és ny gözés 
A Repülési Parancs és a repül gép üzemképességét igazoló dokumentumok kitöltése 
Dokumentumok 
 
3. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
(Csak repülési feladat) 
 
3. REPÜLÉSI FELADAT 
 
Repülési tapasztalat gy jtése 
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4. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
A KORMÁNYSZERVEK HATÁSAI 
 
Célok 
Az els dleges kormányszervek m ködése – amikor oldalirányban vízszintes, és amikor bedöntött a 
repül gép 
További hatások: a cs r  illetve az oldalkormány m ködése 
A tehetetlenség hatása 
A sebesség hatása 
A légcsavarszél hatása 
A teljesítmény hatása 
A trim hatása 
A fékszárnyak hatása 
A keverékszabályozás üzemeltetése 
A porlasztó f tés szabályozásának üzemeltetése 
A kabinf tési/szell ztetési rendszerek üzemeltetése 
Más (alkalmazott) vezérl szervek üzemeltetése 
Repül gép-vezet i tevékenység 
 
4. REPÜLÉSI FELADAT 
 
A KORMÁNYSZERVEK HATÁSAI 
 
Az els dleges kormányszervek m ködése – amikor oldalirányban vízszintes, és amikor bedöntött a 
repül gép 
További hatások: a cs r  illetve az oldalkormány m ködése 
A sebesség hatása 
A légcsavarszél hatása 
A teljesítmény hatása  
A trim hatása 
A fékszárnyak hatása 
A keverékszabályozás üzemeltetése 
A porlasztó f tés szabályozásának üzemeltetése 
A kabinf tési/szell ztetési rendszerek üzemeltetése 
Más (alkalmazott) vezérl szervek üzemeltetése 
Repül gép-vezet i tevékenység 
 
5. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
GURULÁS 
 
Célok: 
Gurulás el tti ellen rzések 
Indulás, a sebesség kézben tartása, megállás 
A hajtóm  kezelése 
Az irányok tartása és kanyarodás (beleértve a sz k helyeken történ  man verezést) 
Eljárások és el vigyázatosság a várakozó (parkoló) helyeken 
A szél hatása és kormányszervek használata 
A földfelszín hatása 
Az oldalkormány mozgási szabadsága 
Beállító jelzések 
M szer ellen rzések 
Repül gép-vezet i tevékenység és ATC eljárások 
Szokásos hibák 
 
VÉSZHELYZETEK 
 
A fékrendszer, a kormányzás m ködési hibája 
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5. REPÜLÉSI FELADAT 
 
GURULÁS 
 
Gurulás el tti ellen rzések 
Indulás, a sebesség kézben tartása, megállás 
A hajtóm  kezelése 
Az irányok tartása és kanyarodás 
Sz k helyeken történ  man verezés 
Eljárások és el vigyázatosság a várakozóhelyeken 
A szél hatása és kormányszervek használata 
A földfelszín hatása 
Az oldalkormány mozgási szabadsága 
Beállító jelzések 
M szer ellen rzések 
Repül gép-vezet i tevékenység és ATC eljárások 
 
VÉSZHELYZETEK 
 
A fékrendszer, a kormányzás m ködési hibája 
 
6. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
EGYENES VONALÚ, VÍZSZINTES REPÜLÉS 
 
Célok: 
A repül gépre ható er k 
Hosszstabilitás és a bólintás vezérlése 
A tömegközéppont hatása bólintáskor a kormányzásra   
Kereszt- és iránystabilitás (a vízszintes, kitrimmelt repülés) 
A repül gép térbeli helyzetének és egyensúlyának kézben tartása 
Trimmelés 
Hajtóm  beállítások és sebességek  
Ellenállás és vonóer  görbék  
Hatótávolság és a tüzel anyag kifogyasztás ideje 
Repül gép-vezet i tevékenység  
Szokásos hibák 
 
6. REPÜLÉSI FELADAT 
 

EGYENES VONALÚ, VÍZSZINTES REPÜLÉS 
 
Normál utazóteljesítménynél: 
 Egyenes vonalú, vízszintes repülés kialakítása és fenntartása 
 A dinamikus stabilitás szemléltetése 
 A repül gép vezetése bólintó mozgásban, beleértve a magassági trimmek használatát 

Vízszintes repülés, irányok és egyensúly, oldalkormány trimmek használata, ha alkalmazható 
Adott sebességeken (teljesítményeknél): 

Az ellenállás hatása és a hajtóm -teljesítmény használata (egy teljesítmény-beállításnál két 
sebesség) 

Egyenes vonalú, vízszintes repülés, különböz  konfigurációkban (fékszárnyak, futóm ) 
M szerek használata a pontosság érdekében 
Repül gép-vezet i tevékenység 
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7. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
EMELKEDÉS 
 
Célok: 
A repül gépre ható er k 
Összefüggés a teljesítmény/sebesség és a függ leges emelkedési sebesség között (teljesítmény 
görbék a legnagyobb sebesség  emelkedésnél (Vy)) 
A tömeg hatása 
A fékszárnyak hatása 
Megfontolások a motorra/hajtóm re vonatkozóan 
A s r ségmagasság hatása 
Emelkedés az útvonalon  
A maximális emelkedési szöghöz tartozó sebesség (Vx) 
Repül gép-vezet i tevékenység 
Szokásos hibák  
 
7. REPÜLÉSI FELADAT 
 
EMELKEDÉS 
 
Az emelkedés megkezdése, a normál maximális függ leges sebesség  emelkedés tartása 
Az emelkedés befejezése 
Az emelkedés befejezése adott magasságokon 
Emelkedés kieresztett fékszárnyakkal 
Visszatérés a normál emelkedéshez 
Emelkedés az útvonalon (útvonali emelkedés) 
Az emelkedés maximális szöge 
M szerek használata a pontosság érdekében 
Repül gép-vezet i tevékenység 
 
8. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 

SÜLLYEDÉS 
 
Célok: 
A repül gépre ható er k 
A siklás süllyedési szöge – sebessége – a süllyedés függ leges sebessége 
A fékszárnyak hatása 
A szél hatása 
A tömeg hatása 
Megfontolások a motorra/hajtóm re vonatkozóan 
Hajtóm -teljesítménnyel támogatott süllyedés – Teljesítmény/sebesség – A süllyedés függ leges 
sebessége 
Süllyedés útvonalon 
Oldalcsúszás 
Repül gép-vezet i tevékenység 
Szokásos hibák 
 
8. REPÜLÉSI FELADAT 
 
SÜLLYEDÉS 
 
A süllyedés megkezdése és tartása 
A süllyedés befejezése 
A süllyedés befejezése adott magasságokon 
Süllyedés kieresztett fékszárnyakkal 
Süllyedés teljesítménnyel – Süllyedés az útvonalon (beleértve a teljesítmény/sebesség hatását) 
Oldalcsúszás (az erre képes típusokon) 
M szerek használata a pontosság érdekében 
Repül gép-vezet i tevékenység 
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9. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
FORDULÓK 
 
Célok: 
A repül gépre ható er k 
A kormányszervek használata 
A teljesítmény használata 
A repül gép térbeli helyzetének és egyensúlyának megtartása 
Közepes szint  fordulók  
Emelked  és süllyed  fordulók 
Csúszó fordulók 
Ráfordulás adott géptengely-irányszögekre – A giroszkópos géptengely-irányjelz  és a mágneses 
irányt  használata 
Repül gép-vezet i tevékenység 
Szokásos hibák 
 
9. REPÜLÉSI FELADAT 
 
FORDULÓK 
 
Közepes szint  fordulók megkezdése és tartása 
Visszatérés egyenes vonalú repülésbe 
A fordulóban elkövetett hibák – (helytelen bólintás, bedöntés, egyensúly) 
Emelked  fordulók 
Süllyed  fordulók 
Csúszó fordulók (az erre képes típusokon) 
Ráfordulás adott géptengely-irányszögekre – A giroszkópos géptengely-irányjelz  és a mágneses 
irányt  használata 
M szerek használata a pontosság érdekében 
Repül gép-vezet i tevékenység 
 
AZ ÁTESÉS/DUGÓHÚZÓ TUDATOSÍTÁSÁT ÉS ELKERÜLÉSÉT CÉLZÓ KÉPZÉS AZ ALÁBBI 
FELADATOKBÓL ÁLL: 
 
10A, 10B és 11A 
 
10A. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
LASSÚ REPÜLÉS 
Célok: 
A repül gép kezelési jellemz i lassú repülésben  
 vs1 & vso + 10 csomónál 
 vs1 & vso + 5 csomónál 
Lassú repülés, miközben az oktató eltereli a növendék figyelmét 
A túllendülés hatása olyan konfigurációkban, ahol a hajtóm -teljesítmény alkalmazása az orrnehéz 
trimmhelyzet kialakulását okozza  
Repül gép-vezet i tevékenység 
Szokásos hibák 
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10A. REPÜLÉSI FELADAT 
 
LASSÚ REPÜLÉS 
 
Repül gép-vezet i tevékenység 
Biztonsági ellen rzések 
Bevezetés a lassú repülésbe 
Kézben tartott lassú repülés „fékszárny, futó bent” helyzetben 
 vs1 + 10 csomónál és kiengedett fékszárnyakkal 
 vs1 + 10 csomónál: 
 Egyenes vonalú, vízszintes repülésben 
 Vízszintes fordulókban 
 Emelkedés, süllyedés közben 
 Emelked  és süllyed  fordulókban 
 
Kézben tartott lassú repülés „fékszárny, futó bent” helyzetben  
 vs1 + 5 csomónál és kiengedett fékszárnyakkal 
 vs1 + 5 csomónál: 
 Egyenes vonalú, vízszintes repülésben 
 Vízszintes fordulókban 
 Emelkedés, süllyedés közben 
 Emelked  és süllyed  fordulókban 
 

Süllyed , kiegyensúlyozatlan fordulók alacsony sebességeken – a kiegyensúlyozott repülés 
fenntartásának szükségessége 

 
„Az oktató eltereli a növendék figyelmét” alacsony sebességeken való repülés során – a 
kiegyensúlyozott repülés és a biztonságos magasság fenntartásának szükségessége 
 
A túllendülés hatása olyan konfigurációkban, ahol a hajtóm -teljesítmény alkalmazása a orrnehéz 
trimmhelyzet kialakulását okozza 
 
10B. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
ÁTESÉS 
 
Célok: 
Az átesés jellemz i  
Állásszög 
A kormányszervek hatásossága áteséskor 
Az átesés sebességét befolyásoló tényez k: 
 A fékszárnyak/orrsegédszárnyak/rések hatása 
 A teljesítmény/tömeg/tömegközéppont/terhelési többes hatása 
 

A kiegyensúlyozatlanság hatása áteséskor 
Az átesés kialakulására utaló jelek 
Az átesés felismerése és kivétel átesésb l 
Átesés és visszavétel: 
Teljesítmény nélkül 
Teljesítménnyel 
Kieresztett fékszárnyakkal 
Emelkedés maximális hajtóm  teljesítménnyel (repülés egyenes vonalban és fordulóban az átesésig, 
nem kompenzált legyez mozgással) 
Átesés és visszavétel több mint 1G-s terhelést okozó man verek során (gyorsított átesések, beleértve 
másodlagos áteséseket és visszavételt)* 
Visszavétel az átesés kezdeti szakaszából, leszállási és más konfigurációkban, illetve más körülmények 
között 
Visszavétel az átesés kezdeti szakaszából konfiguráció-váltás közben 
Visszavétel az átesés kezdeti szakaszából miközben az oktató eltereli a növendék figyelmét 
Repül gép-vezet i tevékenység 
Szokásos hibák 
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*Ügyelni kell a man ver korlátozásokra és a tömeg ill. egyensúlyi korlátozások kapcsán ismerni kell az 
üzemeltet  kézikönyvét/légiüzemeltetési utasítást vagy a pilóta üzemeltetési kézikönyvét. Ezeket a 
tényez ket a következ , dugóhúzózást érint  feladatban is figyelembe kell venni.  
 
10B. REPÜLÉSI FELADAT 
 
ÁTESÉS 
 

Repül gép-vezet i tevékenység – Biztonsági ellen rzések 
Az átesésre utaló jelek 
Az átesés felismerése, és visszavétel átesésb l 
Kivétel teljesítmény nélkül 
Kivétel teljesítménnyel 
Kivétel, amikor egy szárny lebillen áteséskor  
Átesés teljesítménnyel és kivétel 
Átesés kieresztett fékszárnyakkal és visszavétel 
Emelkedés maximális teljesítménnyel (egyenes vonalú és forduló repülés az átesésig, nem kompenzált 
legyez mozgással) – a kiegyensúlyozatlanság hatása áteséskor, emelked  teljesítménynél 
Átesés és visszavétel több mint 1G-s terhelést okozó man verek során (gyorsított átesések, beleértve 
másodlagos áteséseket és visszavételt)* 
Visszavétel az átesés kezdeti szakaszából, leszállási és más konfigurációkban, illetve más körülmények 
között 
Visszavétel az átesés kezdeti szakaszából konfiguráció-váltás közben 
Visszavétel az átesés kezdeti szakaszából miközben az oktató eltereli a növendék figyelmét 
 

*Ügyelni kell a man ver-korlátozásokra, és ismerni kell a légiüzemeltetési utasítást, valamint a 
súly(tömeg)- és súlypontszámításokat. Ezeket a tényez ket a következ , a dugóhúzózást érint  
feladatban is figyelembe kell venni.  
 
11A. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
KIVÉTEL DUGÓHÚZÓBÓL A KIALAKULÁS KEZDETI SZAKASZÁBAN 
 
Célok:  
Okai, fázisai, autorotáció és a dugóhúzó jellemz i 
Felismerése és visszavétel a kialakulás kezdeti szakaszában – különböz  repülési magasságokról 
indítva 
A repül gép korlátai 
Repül gép-vezet i tevékenység 
Szokásos hibák 
 
11A. REPÜLÉSI FELADAT 
 
KIVÉTEL DUGÓHÚZÓBÓL A KIALAKULÁS KEZDETI SZAKASZÁBAN 
 
A repül gép korlátai 
Repül gép-vezet i tevékenység 
Biztonsági ellen rzések 
Felismerés a dugóhúzó kezdeti szakaszában 
Visszavétel különböz  magasságokból indított, kezdeti szakaszban lév  dugóhúzóból, úgy, hogy a 
repül gép tiszta konfigurációban van, és beleértve azt, hogy az oktató eltereli a növendék figyelmét 
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11B. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
KIVÉTEL KIALAKULT DUGÓHÚZÓBÓL 
 
Célok: 
A dugóhúzó kialakulása 
Felismerés és az orsózás irányának megállapítása 
Visszavétel a dugóhúzóból 
A kormányszervek használata 
A teljesítmény/fékszárnyak hatása (a típusra érvényes fékszárny korlátozásokkal) 
A tömegközéppont hatása a dugóhúzó jellemz ire 
Dugóhúzózás különböz  repülési magasságokból 
A repül gép korlátai 
Repül gép-vezet i tevékenység – biztonsági ellen rzések 
Szokásos hibák a visszavétel során  
 
11B. REPÜLÉSI FELADAT 
 
KIVÉTEL KIALAKULT DUGÓHÚZÓBÓL 
 
A repül gép korlátai 
Repül gép-vezet i tevékenység 
Biztonsági ellen rzések 
 

A dugóhúzó kialakulása 
Felismerés és az orsózás irányának megállapítása 
Visszavétel a dugóhúzóból (a légiüzemeltetési utasítást ismerve) 
 
A kormányszervek használata 
A teljesítmény/fékszárnyak hatása (a típusra érvényes korlátozásokkal) 
Dugóhúzózás különböz  repülési magasságokból és visszavétel 
 
12. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
FELSZÁLLÁS ÉS EMELKEDÉS HOSSZÚFAL EGY ADOTT PONTJÁRA 
 

Célok: 
Kezelés – a felszálláshoz történ  nekifutás és a kezdeti emelkedés hosszát befolyásoló tényez k 
A helyes elemelkedési sebesség, az oldalkormány, a magassági kormány használata (az orrkerék 
biztosítása), és a teljesítményszintek megfelel  alkalmazása 
A szél hatása (beleértve a keresztirányú komponenst) 
A fékszárnyak hatása (beleértve a döntést, hogy használják-e, és hogy milyen mértékben 
megengedhet  a használata) 
A földfelszín és emelkedésének hatása a felszálláshoz történ  nekifutás hosszára 
A tömegnek, a repül gép térbeli helyzetének és a h mérsékletnek a hatása a felszállási és az 
emelkedési teljesítményre 
Felszállás el tti ellen rzések 
ATC eljárások (felszállás el tt) 
Gyakorlatok felszállás közben és után  
Zajcsökkentési eljárások 
Farokkerékre vonatkozó megfontolások (ha farokkerekes a repül gép) 
Megfontolások/eljárások rövid felszállópályáról/puha talajról történ  felszállás esetén 
 
VÉSZHELYZETEK 
 
Megszakított felszállás 
Motor/hajtóm hiba felszállás után 
Repül gép-vezet i tevékenység és ATC eljárások 
Szokásos hibák 
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12. REPÜLÉSI FELADAT 
 
FELSZÁLLÁS ÉS EMELKEDÉS HOSSZÚFAL EGY ADOTT PONTJÁRA 
 
Felszállás el tti ellen rzések 
Felszállás szembeszélben 
Az orrkerék biztosítása 
Felszállás oldalszélben 
Gyakorlatok felszállás közben és után  
Eljárások/technikák rövid felszállópályáról/puha talajról történ  felszállás esetén (beleértve a 
teljesítmény-számításokat is) 
Zajcsökkentési eljárások 
Repül gép-vezet i tevékenység 
 
13. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
A FORGALMI KÖR, MEGKÖZELÍTÉS ÉS LESZÁLLÁS 
 
Célok: 
A hosszú fal, rövid fal, megközelítés – pozíció és gyakorlatok 
A végs  megközelítést és a leszállási hosszat befolyásoló tényez k  
A tömeg hatása 
A magasság és a h mérséklet hatása 
A szél hatása 
A fékszárnyak hatása 
 
A leszállás 
A földfelszín és emelkedésének hatása a leszállási hosszra 
 
A megközelítés és a leszállás típusai: 
Teljesítménnyel 
Oldalszélben 
 
Fékszárny nélkül (a tanfolyam megfelel  szakaszában) 
Siklással 
Rövid leszállópályára 
Puha talajra 
Megfontolások farokkerekes repül gépeknél (ha szükséges) 
Megszakított megközelítés 
A hajtóm /motor kezelése 
Légijárm  által keltett örvények tudatosítása a pilótával  
A szélnyírás tudatosítása 
Repül gép-vezet i tevékenység és ATC eljárások 
Elrontott leszállás/átstartolás 
Külön hangsúlyozva az éber odafigyelés fontosságát 
Szokásos hibák 
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13. REPÜLÉSI FELADAT 
 
A FORGALMI KÖR, MEGKÖZELÍTÉS ÉS LESZÁLLÁS 
 
Eljárások a forgalmi körön - hosszú fal, rövid fal 
Megközelítés és leszállás hajtóm -teljesítménnyel 
Az orrkerék biztosítása 
A szél hatása a megközelítési és földetérési sebességekre, a fékszárnyak használata  
Megközelítés és leszállás keresztszélben  
Sikló megközelítés és leszállás 
Megközelítés és leszállás fékszárny nélkül (rövid távú leszállás és leszállás puha talajra) 
Rövid távú leszállás és puha talajfogási technikák 
Leszállás f futóra (farokkerekes repül gépek) 
Megszakított megközelítés/átstartolás 
Elrontott leszállás/átstartolás 
Zajcsökkent  eljárások 
Repül gép-vezet i tevékenység 
 
14. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
ELS  EGEYDÜL REPÜLÉS ÉS AZ ISMERETEK MEGSZILÁRDÍTÁSA  
 
A tételek összefoglalása, amelyeket érinteni kell, miel tt az els  egyedüli repülésre elküldik a 
növendéket. 
 
MEGJEGYZÉS: Az els  egyedül repülés után a következ kre kell kiterjednie a tanfolyamnak: 
 
A forgalmi kör elhagyásának és a hozzá való csatlakozásnak az eljárásai 
A környék (korlátozások, ellen rzött légtér stb.) 
Fordulók mágneses irányt  használatával 
QDM jelentése és használata 
Repül gép-vezet i tevékenység 
Szokásos hibák 
 
14. REPÜLÉSI FELADAT 
 
ELS  EGEYDÜL REPÜLÉS ÉS AZ ISMERETEK MEGSZILÁRDÍTÁSA  
 
Az els  egyedül repülés után a következ kre kell kiterjednie a tanfolyamnak: 
 
A forgalmi kör elhagyásának és a hozzá való csatlakozásnak az eljárásai 
A környék (korlátozások, ellen rzött légtér stb.) 
Fordulók mágneses irányt  használatával 
QDM-ek megkérése (mágneses géptengely irányszög) 
Repül gép-vezet i tevékenység 
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15. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
FORDULÓK HALADÓ SZINTEN 
 
Célok: 
A repül gépre ható er k 
A hajtóm -teljesítmény használata 
A terhelési többes hatása: 
 Szerkezeti megfontolások 
 Megnövekedett átesési sebesség 
Élettani hatások 
A forduló mértéke és sugara 
Meredek, vízszintes, süllyed  és emelked  fordulók 
Átesés a fordulóban  
Dugóhúzózás a fordulóból* – Visszavétel a kezdeti szakaszban 
Zuhanóspirál* 
Szokatlan géphelyzetek és visszavétel 
Repül gép-vezet i tevékenység 
Szokásos hibák 
 
*Fokozottan figyelembe kell venni a man ver-korlátozásokat és a tömeg ill. egyensúlyi korlátozások 
kapcsán, valamint bármely más, dugóhúzó gyakorlási céllal történ  megkezdésének korlátozásai 
kapcsán ismerni kell az üzemben tartó kézikönyvét/légiüzemeltetési utasítást vagy a pilóta üzemeltetési 
kézikönyvét. 
 
15. REPÜLÉSI FELADAT 
 
FORDULÓK HALADÓ SZINTEN 
 
Vízszintes, süllyed  és emelked  meredek fordulók 
Átesés a fordulóban  
Zuhanóspirál* 
Dugóhúzózás a fordulóból 
Visszavétel szokatlan géphelyzetekb l 
Maximális mérték  fordulók 
Repül gép-vezet i tevékenység 
 
16. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
KÉNYSZERLESZÁLLÁS HAJTÓM -TELJESÍTMÉNY NÉLKÜL 
 
Célok: 
Kényszerleszállási terület kiválasztása 
Felkészülés a terv megváltozására 
Siklási távolság – megfontolások 
A süllyedés megtervezése 
Kulcspozíciók 
Motor/hajtóm hiba ellen rzések 
A rádió használata – R/T „Segélyhívó” eljárás  
A rövid fal 
A végs  megközelítés 
 
Átstartolás 
Megfontolandó kérdések leszálláskor  
Leszállás utáni tevékenységek – A repül gép biztonsága 
A motor/hajtóm hiba okai 
Repül gép-vezet i tevékenység 
Szokásos hibák 
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16. REPÜLÉSI FELADAT 
 
KÉNYSZERLESZÁLLÁS HAJTÓM -TELJESÍTMÉNY NÉLKÜL 
 
Eljárások kényszerleszállás esetén 
 
Leszállási terület kiválasztása: 
Felkészülés a terv megváltozására 
Megfontolások a vitorlázási távolságot illet en 
A süllyedés megtervezése: 
Kulcspozíciók 
Motor/hajtóm hiba ellen rzések 
Motor/hajtóm -h tésre vonatkozó óvintézkedések 
A rádió használata 
A rövid fal 
A végs  megközelítés 
A leszállás    ) Ha a feladatot  
Leszállás utáni tevékenységek:   ) egy repül téren 
Repül gép biztonságba helyezése ) hajtják végre 
Repül gép-vezet i tevékenység 
 
17. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
EL VIGYÁZATOSSÁGBÓL TÖRTÉN  LESZÁLLÁS 
 
Célok:  
Az el vigyázatosságból történ  leszállást szükségessé tev  esetek (repülés közbeni körülmények): 
Leszállási terület kiválasztása és kommunikáció (R/T eljárás) 
A terület felmérése a magasból  
Szimulált megközelítés 
Visszaemelkedés 
Leszállás egy átlagos repül téren 
Leszállás egy használaton kívüli repül téren 
Leszállás egy átlagos mez n 
Forgalmi kör és megközelítés 
Leszállás utáni tevékenységek: 
Repül gép biztonsága 
Repül gép-vezet i tevékenység 
Szokásos hibák 
 
17. REPÜLÉSI FELADAT 
 
EL VIGYÁZATOSSÁGBÓL TÖRTÉN  LESZÁLLÁS 
 
Az el vigyázatosságból történ  leszállást szükségessé tev  esetek (repülés közbeni körülmények): 
Leszállási terület kiválasztása 
A terület felmérése a magasból  
Szimulált megközelítés 
Visszaemelkedés 
Leszállás egy átlagos repül téren 
Leszállás egy használaton kívüli repül téren 
Leszállás egy átlagos mez n 
Forgalmi kör és megközelítés 
Leszállás utáni tevékenységek: 
Repül gép biztonsága 
Repül gép-vezet i tevékenység 
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18A. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
NAVIGÁCIÓ 
 

Repülés tervezés 
 

Célok:  
Id járás el rejelzések és a jelenlegi id járás 
Térképek kiválasztása és felkészülés: 
 

Az útvonal megválasztása: 
Szabályozott/ellen rzött légtér 
Veszélyes, tiltott és korlátozott légterek 
Biztonságos magasságok 
 

Számítások: 
Mágneses géptengely-irányszög(ek) (heading(ek)) és útvonali id (k) 
Üzemanyag fogyasztás  
Tömeg és súlypont 
Tömeg és teljesítmény 
 
Repülési tájékoztatások: 
NOTAM-ok stb. 
A kívánt rádió frekvenciák feljegyzése 
Kitér  repül terek kiválasztása 
Repül gép dokumentációja 
 
A repülés bejelentése: 
Repül gép lefoglalása 
Repülési tervek 
 
Indulás repül térr l 
A pilótafülke munkaterheinek megszervezése 
 
Indulási eljárások 
Magasságmér  beállításai 
A géptengely-irányszög (heading) beállítási eljárásának meghatározása 
A várható érkezési id  (ETA) feljegyzése 
 
Útvonalon:  
Térképolvasás – jellemz  felszíni alakzatok azonosítása 
A magasság és a géptengely-irányszög (heading) tartása 
A várható érkezési id  (ETA) és a géptengely-irányszög (heading) felülvizsgálata, a szél hatásának, az 
oldaleltérítési szögnek és a földfölötti sebességnek az ellen rzése 
Napló vezetése 
Rádió használata (beleértve a VDF-et, ha van) 
Minimális id járási feltételek a repülés folytatására 
Repülés közbeni döntések, követend  eljárás, ha kitér  repül térre kell repülni 
Üzemeltetés szabályozott/ellen rzött légtérben 
A belépés, áthaladás és elhagyás során alkalmazandó eljárások 
Navigáció a legalacsonyabb repülési magasságon 
Navigációs pozíció meghatározási eljárás bizonytalansága ) Beleértve az R/T  
Elvétett navigációs eljárás     )  eljárást 
Földi rádió-navigációs berendezések használata 
Érkezési eljárások  
A repül tér iskolaköréhez való csatlakozás eljárása: 
Magasságmér  beállítása, ATC kapcsolattartás, R/T eljárás stb. 
Csatlakozás a forgalmi körhöz (ellen rzött/nem ellen rzött légter  repül tereknél) 
Körözési eljárások 
Parkolási eljárások 
A repül gép biztonsága, üzemanyag feltöltés és a repül gép leadása 
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18A. REPÜLÉSI FELADAT 
 
NAVIGÁCIÓ 
 
Repüléstervezés: 
Id járás el rejelzések és a jelenlegi id járás 
Térképek kiválasztása és felkészülés: 
Az útvonal megválasztása 
Szabályozott/ellen rzött légtér 
Veszélyes, tiltott és korlátozott légterek 
Biztonságos magasságok 
 
Számítások: 
Mágneses géptengely-irányszög(ek) (heading(ek)) és útvonali id (k) 
Üzemanyag fogyasztás  
Tömeg és súlypont 
Tömeg és teljesítmény 
 
Repülési tájékoztatások: 
NOTAM-ok stb. 
A kívánt rádió frekvenciák feljegyzése 
Kitér  repül terek kiválasztása 
Repül gép dokumentációja 
 
A repülés bejelentése: 
Repülés engedélyezési eljárások (ahogy szükséges) 
Repülési tervek 
 
INDULÁS REPÜL TÉRR L 
 
A pilótafülke munkaterheinek megszervezése 
Indulási eljárások: 
Magasságmér  beállításai 
 
Útvonalon:  
A várható érkezési id (k) (ETA) feljegyzése 
A szél hatásának, oldaleltérítési szögnek és a földfölötti sebességnek az ellen rzése  
A magasság és a géptengely-irányszög (heading) tartása 
A várható érkezési id  (ETA) és a géptengely-irányszög (heading) felülvizsgálata 
Napló vezetése 
Rádió használata (beleértve a VDF-et, ha van) 
Minimális id járási feltételek a repülés folytatására 
Repülés közbeni döntések,  
Követend  eljárás, ha kitér  repül térre kell repülni 
Üzemeltetés szabályozott/ellen rzött légtérben 
A belépés, áthaladás és elhagyás során alkalmazandó eljárások 
Navigációs pozíció meghatározási eljárás bizonytalansága 
Elvétett navigációs eljárás 
Földi rádió-navigációs berendezések használata 
Érkezési eljárások: 
A repül tér iskolaköréhez való csatlakozás eljárása: 
Magasságmér  beállítása, ATC kapcsolattartás stb. 
Csatlakozás a forgalmi körhöz 
Körözési eljárások 
Parkolási eljárások 
A repül gép biztonsága 
Üzemanyag feltöltés  
A repül gép leadása 
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18B. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
NAVIGÁCIÓ ALACSONYABB REPÜLÉSI MAGASSÁGOKON ÉS CSÖKKENT LÁTÁSI 
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 
 
Célok: 
 
Általános megfontolások:  
Tervezési követelmények a belép  és kilép  pontokon át történ  repülésekre  
ATC szabályok, pilóták min sítése és a légijárm  felszerelése 
Belép  és kilép  pontok, valamint olyan területek, ahol speciális helyi szabályok érvényesek 
 
Szoktatás az alacsonyabb repülési szinten való repüléshez: 
Süllyedés el tti teend k 
Vizuális benyomások és a magasság tartása alacsony repülési szinten 
A sebesség és a tehetetlenség hatása fordulók közben 
A szél és a turbulencia hatása 
 
Repülés alacsony repülési szinten: 
Az id járással kapcsolatos megfontolások 
Alacsony felh alap és jó látástávolság esetén 
Alacsony felh alap és rossz látástávolság esetén 
A közepes és er s zivatarok elkerülése  
A csapadék hatásai 
Csatlakozás a forgalmi körhöz 
Forgalmi kör, megközelítés és leszállás rossz id  esetén 
 
Repül gép-vezet i tevékenység 
 
18B. REPÜLÉSI FELADAT 
 
NAVIGÁCIÓ ALACSONYABB REPÜLÉSI SZINTEKEN 
 
Szoktatás az alacsonyabb repülési szinten való repüléshez: 
Belép  és kilép  pontok, valamint olyan területek, ahol speciális helyi szabályok érvényesek 
Süllyedés el tti teend k 
Vizuális benyomások és a magasság tartása alacsony repülési szinten 
Vizuális benyomások és a magasság tartása alacsony repülési szinten 
A sebesség és a tehetetlenség hatása fordulók közben 
A szél és a turbulencia hatása 
Az alacsony repülési szinteken való üzemelés veszélyei 
Üzem alacsony repülési szinten: 
Az id járással kapcsolatos megfontolások 
Alacsony felh alap és jó látástávolság  
Alacsony felh alap és rossz látástávolság  
A közepes és er s zivatarok elkerülése  
A csapadék hatásai (pályairányú látástávolság) 
Csatlakozás a forgalmi körhöz 
Forgalmi kör, megközelítés és leszállás rossz id  esetén 
Repül gép-vezet i tevékenység 



2009/90. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 23283

 
18C. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
RÁDIÓ-NAVIGÁCIÓS ESZKÖZÖK HASZNÁLATA VFR KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 
 
Célok: 
 
a. VHF körsugárzó (VOR) használata 

– VOR állomások rendelkezésre állása, AIP 
–  a jel vételének hatósugara 

– kiválasztás és azonosítás 
– radiálok és a számozás módszere 
– 360 fokos irányválasztó (OBS) használata 
– TO/FROM jelzés, az állomás átrepülése 
– a radiál kiválasztása, elfogása és megtartása 
– pozíció meghatározása két VOR adó segítségével 

 
b. Az automatikus rádióirány-keres  (ADF) használata 

– NDB állomások rendelkezésre állása, AIP 
– a jel vételének hatósugara 

– kiválasztás és azonosítás 
– elhelyezkedés a rádió-jeladóhoz képest 
– célra repülés 

 
c. URH iránykeres  (VHF/DF) használata 

– rendelkezésre állás, AIP 
 – adásvételi eljárások 
– QDM és QTE megkérése 

 
d. Radarok használata 

– a szolgáltatás rendelkezésre állása és ellátottság, AIS 
– a szolgáltatás típusai 
– adásvételi eljárások és a transzponder használata 

– mód kiválasztása 
– vészhelyzeti kódok 

 
e. Távolságmér  berendezés (DME) használata 

– rendelkezésre állás, AIP 
– üzemmódok 
– korlátozásai 

 
18C. REPÜLÉSI FELADAT 
 
RÁDIÓ-NAVIGÁCIÓ 
 
a. VHF körsugárzó (VOR) használata 

– rendelkezésre állás, AIP, frekvenciák 
– kiválasztás és azonosítás 
– 360 fokos irányválasztó (OBS) 
– TO/FROM jelzés, tájékozódás 
– irányeltérés jelz  m szer (CDI) 
– a radiál meghatározása 
– a radiál elfogása és megtartása 
– VOR átrepülés 
– fix pozíció meghatározása két VOR adó segítségével 

 
b. Az automatikus rádióirány-keres  (ADF) és a körsugárzó rádiónavigációs állomás használata 

– rendelkezésre állás, AIP, frekvenciák 
– kiválasztás és azonosítás 
– elhelyezkedés a rádió-jeladóhoz képest 
– célra repülés 
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c. URH iránykeres  (VHF/DF) használata  

– rendelkezésre állás, AIP, frekvenciák 
– eljárások és rádió-összeköttetés 
– QDM megkérése és célra repülés 

 
d. Útvonali/közelkörzeti radar használata 

– rendelkezésre állás, AIP 
– adásvételi eljárások és rádió-összeköttetés 
– a pilóta felel ssége 
– másodlagos légtérellen rz  radar 
– transzponderek 
– kód kiválasztása 
– lekérdezés és válasz 

 
e. Távolságmér  berendezés (DME) használata 

– állomás kiválasztása és azonosítása 
– üzemmódok 

 
f. Területi navigációs berendezések használata, m holdas navigációs rendszerek (RNAV – 
SATNAV) 

– beállításuk 
– üzemeltetésük 
– értelmezésük 

 
19. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
BEVEZETÉS A M SZERREPÜLÉSBE 
 
Célok: 
Repülési m szerek 
Élettani megfontolások 
M szerek által mutatott értékek értelmezése és feldolgozása 
Térbeli helyzet megállapítása m szeres repülésben 
Bólintás kijelzése 
D léshelyzet kijelzése  
A számlap különböz  megjelenítései 
Bevezetés a m horizont használatába  
Bólintási szöghelyzet 
D léshelyzet 
A géptengely-irányszög (heading) tartása és kitrimmelt repülés  
A m szerek korlátai (beleértve a rendszerek m ködési hibáit) 
 
TÉRBELI HELYZET, HAJTÓM  TELJESÍTMÉNY ÉS REPÜLÉSI TELJESÍTMÉNY 
 
Térbeli helyzet megállapítása m szeres repülésben: 
Hajtóm -ellen rz  m szerek  
Repülésellen rz  m szerek 
A teljesítmény és a konfiguráció megváltoztatásának hatása 
A m szerkijelzések keresztellen rzése 
A m szerek által jelzett értékek értelmezése és feldolgozása 
Közvetlen és közvetett kijelzések (Repülésellen rz  m szerek) 
M szerek késése 
A m szerfal szelektív pásztázása 
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ALAPVET  REPÜLÉSI MAN VEREK (TELJES M SZERFAL HASZNÁLATA) 
 
Egyenes vonalú, vízszintes repülés, különböz  sebességekkel és repül gép konfigurációkkal 
Emelkedés 
Süllyedés 
Szabványos fordulók 
 Vízszintes ) 
 Emelked  ) repülés megadott géptengely-irányszögekre (headingekre) 
 Süllyed  ) 
 
19. REPÜLÉSI FELADAT 
 
BEVEZETÉS A M SZERREPÜLÉSBE 
 
Élettani érzetek 
M szerek által mutatott értékek értelmezése és feldolgozása 
Térbeli m szeres repülés 
Bólintási szöghelyzet 
D léshelyzet 
A géptengely-irányszög (heading) tartása és kiegyensúlyozott repülés  
Térbeli m szeres repülés 
A teljesítmény és a konfiguráció megváltoztatásának hatása 
A m szerek keresztellen rzése 
A m szerfal szelektív pásztázása 
 
ALAPVET  REPÜLÉSI MAN VEREK (TELJES M SZERFAL HASZNÁLATA) 
 
Egyenes vonalú, vízszintes repülés, különböz  sebességekkel és repül gép konfigurációkkal 
Emelkedés 
Süllyedés 
Szabványos fordulók 
 Vízszintes ) 
 Emelked  ) megadott géptengely-irányszögekre (headingekre) 
 Süllyed  ) 
 
20. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
AZ ÉJSZAKAI REPÜLÉS ALAPJAI 
 
A következ  pontokat kell teljesíteni, miel tt a növendéket elküldik az els  egyedüli éjszakai repülésre:  
 
 Indítási eljárások 
 Helyi eljárások – beleértve a rádió összeköttetést 
 Gurulás 
  Parkolási terület és gurulóút fényei 
  A sebességek és távolságok megítélése 
  A gurulóút fényeinek használata 
  A veszélyek elkerülése – az akadályok kivilágítása 
  M szerellen rzések 
 Várakozási pont – a repül gép fényeinek be/kikapcsolási eljárásai 
 Kezdeti hozzászoktatás az éjszakai repüléshez 
 Tájékozódás a helyi környezetben 
 Más légijárm  fényeinek jelent sége 
 Földi akadályfények 
 Repül gép vezetési feladatainak megosztása – küls /m szeres referencia pontok  
 Eljárás a forgalmi körhöz való újbóli csatlakozásnál  

A repül tér fényei – Bevezet  és futópálya fények (beleértve a VASI-t és a PAPI-t) 
 Küszöb fények 
 Bevezet  fények 
 Optikai siklópálya jelz  rendszerek  
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FORGALMI KÖRÖK ÉJSZAKA 
 
Felszállás és emelkedés 
 Kigurulás felszállási pontra 
 Vizuális referencia pontok a felszállási nekifutás során  
 Átváltás a m szerek használatára 
 A kezdeti emelkedés stabilizálása 
 A repülési m szerek használata 
 M szeres emelkedés és az els  forduló megkezdése 
 
A forgalmi kör 
 A repül gép pozíciójának meghatározása– a futópálya fényeinek segítségével 
 Az iskolakör és környezet folyamatos figyelése 
 Megközelítés megkezdése és a futópálya fényeinek értelmezése 
 A repül gép pozíciójának meghatározása 
 A futópálya fények és a VASI (vagy PAPI) változó képe 
 Ráállás a megfelel  megközelítési pályára  
 Az átstartolás 
Megközelítés és leszállás 
 A repül gép pozíciójának meghatározása, rövid fal és végs  megközelítés 
 A szél napi változásának hatása 
 A leszállófények használata 
 A kilebegtetés és a földetérés 
 Legurulás 
 A futópálya elhagyása – a sebesség szabályozása 
 
Megszakított megközelítés 
 A m szerek használata 
 A repül gép ismételt pozícionálása a forgalmi körön  
 
ÉJSZAKAI NAVIGÁCIÓ 
  
Különleges hangsúly a repülés-tervezésen 
Kiválasztani az éjszaka is látható terepalakzatokat 
 Akadályfények (magas oszlopok, kémények) 
 A pilótafülke fényeinek hatása a térkép színeire 
 Földi rádió-navigációs állomások használata 

  A holdfény hatása az éjszakai látási viszonyokra 
 Hangsúly a „minimális biztonságos magasság” fenntartásán 
 Kitér  repül terek – korlátozott rendelkezésre állás 
 Az id járás elromlásának korlátozott felismerése 
 Teend k eltévedés esetén  
 
 ÉJSZAKAI VÉSZHELYZETEK 
 
 A rádió meghibásodása 
 A kifutópálya fényeinek meghibásodása 
 A repül gép leszállófényeinek meghibásodása 
 A repül gép bels  világításának meghibásodása 
 A repül gép navigációs fényeinek meghibásodása 
 A teljes elektronikus rendszer meghibásodása 
 Megszakított felszállás 
 Hajtóm /motorhiba 
 Követend  eljárás, ha a kifutópályán akadály van  
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51. függelék 
Repülésoktató (FI)/M szerrepülés oktató (IRI) ismeretmegújító tanfolyam  
(Lásd 1.355 pont) 
 
1 A JAA tagállamokban nyújtott FI/IRI ismeretmegújító tanfolyamok szervezése során legyenek 
tekintettel a földrajzi elhelyezkedésre, a résztvev k számára és a megrendezend  tanfolyamok 
szükséges gyakoriságára az egész érintett államban.  
 
2 A tanfolyamok tartsanak legalább két napig, a résztvev k számára kötelez  a tanfolyam 
egészén részt venni, így a kiscsoportos megbeszéléseken és gyakorlatokon is. Meg kell fontolni 
különböz  szempontokat, például, hogy más légijárm  kategóriára jogosítással rendelkez  személyek 
részt vegyenek-e a tanfolyamon.  
 
3 El adóként vegyen részt a tanfolyamon néhány olyan tapasztalt FI/IRI, aki jelenleg is oktat 
repülést, és a meghosszabbítási követelményekr l valamint a modern oktatói technikákról gyakorlati 
ismeretekkel rendelkezik. 
 
4 A jelenléti ívet (lásd IEM 1.355) a légiközlekedési hatóság jóváhagyása szerint a tanfolyam 
szervez je tölti ki, és írja alá, ha a FI/IRI megjelent és megfelel en részt vett a tanfolyamon.  
 
5 Az FI/IRI ismeretmegújító tanfolyam tartalmát az alábbiak közül kell kiválasztani: 
 

a. új és/vagy hatályos szabályok/jogszabályok, hangsúlyozva a JAR-FCL és a JAR-OPS 
követelményeket; 

 
b. oktatás és tanulás; 
 
c. oktatási technikák; 
 
d. az oktató szerepe; 
 
e. egyéb jogszabályi követelmények; 
 
f. emberi tényez k; 
 
g. repülésbiztonság, események és balesetek megel zése; 
 
h. repül gép-vezet i tevékenység; 
 
i. jogi szempontok és a kikényszerítés eljárásai; 
 
k. m szerrepülés oktatás; és 
 
l. id járással kapcsolatos témák, beleértve a szétosztás módszereit.  
 
m. a légiközlekedési hatóság által kiválasztott bármely további téma.  

 
Az el adásokon legyen 45 percnyi id  az el adásra, és 15 perc a kérdésekre. Ajánlott szemléltet  
eszközök használata, illetve interaktív videó és más oktatási segédeszközök alkalmazása a 
kiscsoportos beszélgetések/gyakorlatok során (ahol rendelkezésre áll). 
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52. függelék 
Repülés-oktatói jogosítás (FI(A)) – Meghosszabbítási és megújítási rlap 
(Lásd 1.355 pont) 
 

Repülés-oktatói jogosítás (FI(A)) – Meghosszabbítási és megújítási rlap 
Flight Instructor Rating (FI(A)) – Revalidation and Renewal Form 

Oktatói repülési tapasztalat 
Instructional Flying Experience 

Az utolsó 36 hónapban repült oktatási id : 
Instructors applying for revalidation of the Flight Instructor Rating should enter the instructional hours flown during the preceding 36 months: 

Egymotoros repül géppel: 
Single-engine: 

Többmotoros repül géppel: 
Multi-engine: 

Nappal 
Day 

Éjszaka 
Night 

Nappal 
Day 

Éjszaka 
Night 

M szerrepülés oktatás: 
Instrument: 

Összes oktatási repült id  (az utolsó 36 hónapban): 
Total instructional hours (preceding 36 months): 

Összes oktatási repült id  (az utolsó 12 hónapban): 
Total instructional hours (preceding 12 months): 

 

Repülés oktató ismeretmegújító tanfolyam 
Flight Instructor Refresher Seminar 

 
1 Igazoljuk, hogy a lent megnevezett személy a hatóság által jóváhagyott repülés oktató ismeretmegújító 

elméleti tanfolyamon részt vett. 
This is to certify that the undersigned attended a Flight Instructor Seminar approved by the Authority 

 
2 A résztvev  személyi adatai: 

Attendee’s personal particulars: 
Név: 
Name: 

Cím: 
Address: 

Szakszolgálati engedély száma: 
Licence number: 

Az oktatói jogosítás lejárati ideje: 
Exp. Date of FI(A) rating: 

 
3 A tanfolyam adatai: 

Seminar particulars: 
A tanfolyam ideje: 
Date/s of seminar: 

Helye: 
Place: 

 
4 A felel s szervez  nyilatkozata: 

Declaration by the responsible organiser: 
Kijelentem, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és a repülés oktató ismeretmegújító 
tanfolyam a hatóság által jóváhagyott formában került levezetésre. 
I certify that the above data are correct and that the Flight Instructor Seminar was carried out as approved by the Authority. 
Az engedélyezés dátuma és száma: 
Date and number of approval: 
 
 

A szervez  neve (nagybet vel): 
Name of organiser (block letters): 

Dátum és Hely: 
Date and Place: 
 
 

Aláírás: 
Signature: 
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5 A résztvev  nyilatkozata: 

Declaration by the attendee: 
Kijelentem, hogy az 1-3 pontban lév  adatok a valóságnak megfelelnek: 

I confirm the data under 1 through 3 

A résztvev  aláírása: 
Attendee’s signature: 

 
Készség ellen rzés: 

Proficiency check: 
 
……………………….…………………….. (név) a készség ellen rz  vizsgarepülésen megfelelt. 
(Name of applicant) has given proof of flying instructional ability during a proficiency check flight. This was done to my satisfaction. 
Repült id : 
Flying time: 

Repül gép/Szimulátor: 
Aeroplane/Sim. Used: 

Feladat: 
Main excercise: 

Repülés oktató vizsgáztató neve: 
Name of FIE: 

Szakszolgálati engedély száma: 
Licence number: 

Dátum és hely: 
Date and place: 

Aláírás: 
Signature: 
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53. függelék 
Tanfolyam típusjogosítás oktató jogosítás megszerzéséhez többpilótás repül gépre (TRI)(MPA) 
(Lásd 1.365 pont, 27. függelék) 
 
A TANFOLYAM CÉLKIT ZÉSE 
 
1 A tanfolyamot úgy kell összeállítani, hogy megfelel  képzést nyújtson a kérelmez nek elméleti 
oktatási ismeretekb l, repülés-oktatási ismeretekb l, földi repülésgyakorló berendezésen történ  
oktatásból, hogy típus jogosítás kiadása céljából képzést végezhessen bármely olyan többpilótás 
repül gépen, amely repül géptípusra ki van képezve (lásd 1.365 pont). 
 

1. RÉSZ 
OKTATÁS ÉS TANULÁS 

Tétel száma 
 
1  TANULÁSI FOLYAMAT 
 

Motiváció 
Érzékelés és megértés 
Memória és használata 
Szokások és átvitel 
A tanulás akadályai 
A tanulás ösztönzése 
Tanulási módszerek 
A tanulás mértéke 
 

2  OKTATÁSI FOLYAMAT 
 

A hatékony oktatás összetev i 
Az oktatói tevékenység megtervezése 
Oktatási módszerek 
Oktatás az „ismertt l” az „ismeretlenig” 
Az „óratervek” használata 
 

3  KÉPZÉSI FILOZÓFIÁK 
 

A strukturált (jóváhagyott) képzési tanfolyamok értéke 
Az el re megtervezett tematika fontossága 
Az elméleti tudás és a repülésoktatás összekapcsolása 
 

4  AZ ALKALMAZOTT OKTATÁS TECHNIKÁI  
 

 a. Elméleti ismeretek - Tantermi oktatási technikák 
Képzési segédeszközök használata 
Csoportos el adások 
Egyéni eligazítások 

  Növendékek részvétele/megbeszélések 
 

b. REPÜLÉS – Repülés közben alkalmazandó oktatási technikák 
  A repülési/pilótafülke környezet 
  Az alkalmazott oktatás technikái 
  Repülés utáni, és közbeni ítél képesség és döntéshozás 



2009/90. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 23291

 
5  A NÖVENDÉKEK ÉRTÉKELÉSE ÉS VIZSGÁZTATÁSA 
  

 a. A növendékek teljesítményének értékelése 
 
  Az el rehaladást ellen rz  vizsgák szerepe 
  A tudás felidézése 
  A tudás átalakítása mély megértéssé 
  A mély megértés átalakítása tudatos tevékenységekké 
  Az igény, hogy az el rehaladás gyorsaságát értékeljük 
 
 b. A növedékek hibáinak elemzése 
 

  A hibák okainak megállapítása 
  El ször a nagy hiányosságok, és csak utána a kisebbek kezelése 
  A túlzott mérték  kritizálás elkerülése 
  A tömör és világos kommunikáció szükségessége 
 
6 A KÉPZÉSI PROGRAM KIALAKÍTÁSA 
 
  Az órák megtervezése 
  Felkészülés 
  Magyarázatok és demonstráció 
  A növendékek részvétele és gyakorlás 
  Értékelés 
 
7 AZ EMBERI TELJESÍT KÉPESSÉG ÉS KORLÁTAI A REPÜLÉSOKTATÁSBAN 
 

Élettani tényez k 
  Pszichológiai tényez k 
  Az emberi információ feldolgozási folyamat 
  Viselkedésformák 
  Az ítél képesség és döntéshozási képesség kialakulása 
 
8 VESZÉLYEK, AMIKET A REPÜL GÉPEN, REPÜLÉS SORÁN SZIMULÁLT RENDSZERHIBÁK 

ÉS ÜZEMZAVAROK OKOZHATNAK  
 

A biztonságos magasság kiválasztása 
A „zsigeri szinten” begyakorolt eljárások fontossága  
Folyamatoson tudatában lenni a repül gép helyzetének  
Ragaszkodás a helyes eljárásokhoz 
 

9 AZ OKTATÁS ADMINISZTRÁLÁSA 
 

Repülési/elméleti oktatás nyilvántartása 
A pilóta személyes hajózónaplója 
A repülési/földi tanterv 
Tananyag 
Hivatalos nyomtatványok 
Légiüzemeltetési utasítás 
Repülésre felhatalmazó dokumentációk 
Légijárm  dokumentumai  
A magánpilóta szakszolgálati engedélyek szabályzása 
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2. RÉSZ 
 

M SZAKI OKTATÁS 
 

1 A tanfolyam kapcsolódjon ahhoz a repül gép típushoz, amelyen a kérelmez  oktatni akar. A 
képzési program adja meg a teljes elméleti képzés részleteit.  
 

2 A képzés repül -személyzet együttm ködési vonatkozásaihoz kapcsolódó emberi tényez k 
azonosítása és alkalmazása (az ATPL 040. tematikájában megadott tényez k közül). 
 

3 Az oktatási program a repül gép típus szempontjából alkalmazható képzési feladatokat 
tartalmazzon.  
 

4 A TRI jogosítás kérelmez jét úgy kell tanítani, hogy hozzászokjon, onnan oktat, ahol általában a 
másodpilóta ül.  
 

Képzési feladatok 
 

5 Repülési szimulátor 
 

A *-gal jelölt tételeket repül gépen kell végrehajtani, ha repülési szimulátor nem áll 
rendelkezésre.  

  
a. checklist-ek használata, a rádiók, rádió-navigációs berendezések beállítása; 
b. hajtóm vek/motorok indítása; 
c.* felszállás el tti ellen rzések; 
d.* m szeres felszállás, átváltás m szerrepülésre felszállás után; 
e. felszállás keresztszélben; 
f. hajtóm /motorhiba felszállás közben a V1 és V2 sebességek között; 
g. megszakított felszállás a V1 sebesség elérése el tt; 
h. rángás nagy Mach-számnál (buffeting), különös repülési jellemz k (ha szükséges); 
i.* nagy bedöntés , éles fordulók; 
j.* kivétel az átesést megközelít  helyzetb l/felszállási, leszállási konfigurációban és 

behúzott futóval, fékszárnnyal; 
k. m szeres megközelítés a megkívánt minimális elhatározási magasságig (DH) vagy a 

minimális süllyedési magasságig (MDA/MDH), úgy, hogy megközelítés és leszállás 
vagy átstartolás során egy hajtóm vet kézileg szimuláltan üzemképtelen állapotba 
állítanak; 

l. megszakított leszállás és átstartolás; és 
m. leszállás oldalszélben. 

 

CAT II és III üzemben, ha alkalmazható 
 

6 a. m szeres precíziós megközelítések, ebb l automatikus átstartolás, tolóer -automatával 
és flight directorral (FD), a légijárm  berendezései vagy földi berendezések hibája miatt; 

 b. átstartolás id járási körülmények miatt; 
 c. átstartolás elhatározási magasságon, oka: eltolt helyzet a pálya középvonalához képest; 

és 
 d. a CAT II/III megközelítések közül az egyiknek leszállással kell végz dnie.  
 

Repül gép (nem alkalmazható SFI(A) felhatalmazást kérelmez k esetében vagy TRI(A) kapcsán a 
ZFTT keretében) 
 

7 a. ismerkedés a kormányszervekkel a küls  ellen rzés során; 
b. checklist-ek használata; a rádiók, rádió-navigációs berendezések beállítása; 

hajtóm vek/motorok indítása; 
c. gurulás; 
d. felszállás; 
e. hajtóm /motorhiba felszállás során, röviddel a V2 elérése után, és az emelked  helyzet 
elérése után; 
f. más vészhelyzeti eljárások (ha szükségesek); 
g. átstartolás a megkívánt minimális elhatározási magasságról, miközben egy 

hajtóm /motor szimuláltan üzemképtelen; és 
h. leszállás, miközben egy (a kritikus) hajtóm /motor szimuláltan üzemképtelen.  
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8 Nulla repülési id s képzésre min sített és jóváhagyott repülési szimulátor (korlátozott TRI(A)-

hoz) 
 

a. ismerkedés a kormányszervekkel a küls  ellen rzés során; 
b. checklist-ek használata; a rádiók, rádió-navigációs berendezések beállítása; 

hajtóm vek indítása; 
c. gurulás; 
d. felszállás; 
e. hajtóm hiba felszállás során, röviddel a V2 elérése után; és az emelked  helyzet 
elérése után; 
f. más vészhelyzeti eljárások (ha szükségesek); 
g. átstartolás a megkívánt minimális elhatározási magasságról, miközben egy 
hajtóm /motor szimuláltan üzemképtelen; és 
h. leszállás, miközben egy (a kritikus) hajtóm /motor szimuláltan üzemképtelen. 
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54. függelék 
Tanfolyam az egypilótás, többmotoros osztályjogosítás oktató jogosítás (repül gép) 
megszerzéséhez (CRI(SPA)) 
(Lásd 1.380 pont, 28. függelék) 
 
A TANFOLYAM CÉLKIT ZÉSE 
 
1 A tanfolyam célkit zése, hogy megfelel  képzést nyújtson a kérelmez nek elméleti oktatási 
ismeretekb l és repülés-oktatási ismeretekb l, hogy így oktathasson egypilótás többmotoros osztály 
jogosítás kiadását célzó képzésben. 
 
FÖLDI KÉPZÉS 
 
2 Ez a tematika csak a többmotoros repül gépeken történ  képzésekkel foglalkozik. Ezért azokat 
az ismereteket, amelyek közösek az egy- és többmotoros repül gépeknél, szükség szerint át kell nézni, 
hogy így lefedjék a repül gép azon kezelési és üzemeltetési ismereteit, amelyek az összes motor 
üzemképessége esetén alkalmazandók. Ehhez a repülés oktatói tanfolyam (50. függelék) földi 
tantárgyak tematikájának vonatkozó szakaszait kell alkalmazni. További a földi képzés tartalmazzon 25 
óra tantermi munkát, amelyben megtanítják a kérelmez nek, hogy miként lehet átadni a növendékeknek 
azt a tudást, amire a többmotoros képzési tanfolyam repülési feladatok szakaszában szükségük lesz. Ez 
a rész fogja tartalmazni a repülési feladatok hosszú eligazítási feladatait.  
 
 

1. RÉSZ 
OKTATÁS ÉS TANULÁS 

Tétel száma 
 
1  TANULÁSI FOLYAMAT 
 

Motiváció 
Érzékelés és megértés 
Memória és használata 
Szokások és átvitel 
A tanulás akadályai 
A tanulás ösztönzése 
Tanulási módszerek 
A tanulás mértéke 
 

2  OKTATÁSI FOLYAMAT 
 

A hatékony oktatás összetev i 
Az oktatói tevékenység megtervezése 
Oktatási módszerek 
Oktatás az „ismertt l” az „ismeretlenig” 
Az „óratervek” használata 
 

3  KÉPZÉSI FILOZÓFIÁK 
 

A strukturált (jóváhagyott) képzési tanfolyamok értéke 
Az el re megtervezett tematika fontossága 
Az elméleti tudás és a repülésoktatás összekapcsolása 
 

4  AZ ALKALMAZOTT OKTATÁS TECHNIKÁI  
 

 a. Elméleti ismeretek - Tantermi oktatási technikák 
 
Képzési segédeszközök használata 
Csoportos el adások 
Egyéni eligazítások 

  Növendékek részvétele/megbeszélések 
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b.  REPÜLÉS – Repülés közben alkalmazandó oktatási technikák 

  A repülési/pilótafülke környezet 
  Az alkalmazott oktatás technikái 
  Repülés utáni, és közbeni ítél képesség és döntéshozás 
 
5  A NÖVENDÉKEK ÉRTÉKELÉSE ÉS VIZSGÁZTATÁSA 
  

 a. A növendékek teljesítményének értékelése 
 
  Az el rehaladást ellen rz  vizsgák szerepe 
  A tudás felidézése 
  A tudás átalakítása mély megértéssé 
  A mély megértés átalakítása tudatos tevékenységekké 
  Az igény, hogy az el rehaladás gyorsaságát értékeljük 
 
 b. A növedékek hibáinak elemzése 
 

  A hibák okainak megállapítása 
  El ször a nagy hiányosságok, és csak utána a kisebbek kezelése 
  A túlzott mérték  kritizálás elkerülése 
  A tömör és világos kommunikáció szükségessége 
 
6  A KÉPZÉSI PROGRAM KIALAKÍTÁSA 

 
  Az órák megtervezése 
  Felkészülés 
  Magyarázatok és demonstráció 
  A növendékek részvétele és gyakorlás 
  Értékelés 

 
7  AZ EMBERI TELJESÍT KÉPESSÉG ÉS KORLÁTAI A REPÜLÉSOKTATÁSBAN 
 

  Élettani tényez k 
  Pszichológiai tényez k 
  Az emberi információ feldolgozási folyamat 
  Viselkedésformák 
  Az ítél képesség és döntéshozási képesség kialakulása 
 

8 VESZÉLYEK, AMIKET A REPÜL GÉPEN, REPÜLÉS SORÁN A SZIMULÁLT 
RENDSZERHIBÁK ÉS ÜZEMZAVAROK OKOZHATNAK  

 
A biztonságos magasság kiválasztása 
A „zsigeri szinten” begyakorolt eljárások fontossága  
Folyamatoson tudatában lenni a repül gép helyzetének  
Ragaszkodás a helyes eljárásokhoz 
 

9 AZ OKTATÁS ADMINISZTRÁLÁSA 
 

Repülési/elméleti oktatás nyilvántartása 
A pilóta személyes hajózónaplója 
A repülési/földi tanterv 
Tananyag 
Hivatalos nyomtatványok 
Légiüzemeltetési utasítás 
Repülésre felhatalmazó dokumentációk 
Légijárm  dokumentumai  
A magánpilóta szakszolgálati engedélyek szabályzása 
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2. RÉSZ 
 

ELMÉLETI ISMERETEK OKTATÁSÁNAK TEMATIKÁJA 
 

A TANTERMI ÓRÁK AJÁNLOTT FELOSZTÁSA 
 

Tanórák 
Tantermi 
gyakorlati 

órák 

 
Téma 

El rehaladást 
felmér  
vizsga 

1.00  Légiközlekedési jog 1.00 

2.00  A teljesítmény, minden motor m köd képes, 
beleértve tömeg- és egyensúlyszámítás  

2.00  Aszimmetrikus repülés, a repülés alapelvei  

2.00 2.00 

A repül gép vezetése aszimmetrikus repülésben, 
Minimális biztonságos sebesség, minimális 
kormányozhatósági sebesség 
Vitorlába állítás és visszaállítás alaphelyzetbe 

 

2.00  Teljesítmény az aszimmetrikus repülésben 1.00 

2.00  Adott repül géptípus – a rendszerek m ködtetése 
A sárkány és a motor korlátozásai 1.00 

4.00 5.00  Eligazítás a repülési feladatokhoz  

15.00 7.00   3.00 
A tanfolyamon 

összesen     25.00 (beleértve az el rehaladást felmér  vizsgát)  

 
AZ ELMÉLETI TANTÁRGYAK TEMATIKÁJA 

 
LÉGIKÖZLEKEDÉSI JOG 

 
Repül gép teljesítmény-csoportok definíciója (JAA). 
A teljes teljesítmény súlyozásának módszerei 
 
 

REPÜLÉS ASZIMMETRIKUS TELJESÍTMÉNNYEL 
 
 
A REPÜLÉS ALAPELVEI 
 
A PROBLÉMÁK 
 
 aszimmetria 
 a repül gép vezetése 

teljesítmény 
 
 
ER K ÉS NYOMATÉKOK 
 
 a tolóer  vonalának eltolódása 
 aszimmetrikus er megoszlás a légcsavarlapáton  
 a légcsavar által okozott közegellenállás a meghibásodott motornál 
 a teljes közegellenállás növekedése 
 a felhajtóer  aszimmetriája 
 egyenetlen légcsavarszél hatása 
 a legyez mozgás hatása vízszintes repülésnél és fordulóban  
 a tolóer  és az oldalkormány melléknyomatékai 
 a nyomatékokra gyakorolt hatás 
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A REPÜL GÉP VEZETÉSE ASZIMMETRIKUS TELJESÍTMÉNYNÉL 
  
 Az oldalkormány 
  cs r  
  magassági kormány 
 használata, téves használata és korlátai 
 a d lés/csúszás/egyensúly hatásai 
 a cs r /oldalkormány hatékonyságának csökkenése 
 a függ leges vezérsík átesésének lehet sége 
 az IAS/tolóer  kapcsolat hatása 
 a maradandó kiegyensúlyozatlan er k hatása 
 a láb terhelései és trimmelés 
  
MINIMÁLIS KORMÁNYOZHATÓSÁGI SEBESSÉG, MINIMÁLIS BIZTONSÁGI SEBESSÉG 
 
 minimális kormányozhatósági sebesség (Vmc) 
 meghatározása 
 eredete 
 befolyásoló tényez k (Vmc) 
  tolóer  
  tömeg és a tömegközéppont helyzete 
  magasság 
  futóm  
  fékszárnyak 
  zsaluk/h t bordák 
  turbulencia/széllökések 
  pilóta reakciója/hozzáértése 
  d lés a m köd  motor felé 
  közegellenállás 
  vitorlába állítás 
  a kritikus motor/hajtóm  
 biztonságos felszállási sebesség 
 a V2 meghatározása/eredete 
 más vonatkozó V kódok  
 
REPÜL GÉP TELJESÍTMÉNYE – EGY MOTOR/HAJTÓM  ÜZEMKÉPTELEN 
 
 hatása a rendelkezésre álló többletteljesítményre 
 csúcsmagasság egy motorral/hajtóm vel 
 útvonal repülés, hatótávolság, üzemanyag-kifogyasztás ideje 
 gyorsítás/lassítás 
 nulla tolóer , meghatározása és célja 
 
LÉGCSAVAROK 
 
 változtatható állásszög – alapelvek 
 vitorlába állító/visszaállító mechanizmusok és korlátaik 
 (pl. minimális fordulatszám) 
 
ADOTT REPÜL GÉP TÍPUS 
 
REPÜL GÉP ÉS MOTOR/HAJTÓM  RENDSZEREK 
 
 normál m ködés 
 rendellenes m ködés 
 vészhelyzeti eljárások 
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A SÁRKÁNYSZERKEZET KORLÁTOZÁSAI 
 
 terhelési többesek 
 futóm /fékszárny – korlátozó sebességek (Vlo és Vfe) 
 man verezési sebsség (Vra) 
 maximális sebsségek (Vno és Vne) 
 
A MOTOR/HAJTÓM  KORLÁTOZÁSAI 
 
 fordulatszám és szívónyomás 
 olajh mérséklet és nyomás 
 vészhelyzeti eljárások 
 
TÖMEG ÉS EGYENSÚLY 
 
(A légiüzemeltetési utasítással összhangban kell ezeken végigmenni.) 
 tömeg és egyensúly dokumentumok a repül géptípusra vonatkozóan 
 az alapelvek átnézése 
 számítások az adott géptípusra 
 
TÖMEG ÉS TELJESÍTMÉNY 
 
(A légiüzemeltetési utasítással összhangban kell ezeken végigmenni.) 
 számítások az adott repül géptípushoz (az összes motor/hajtóm  üzemel) 
 felszállás el tti nekifutás 
 felszállási úthossz 
 gyorsítási/lassítási úthossz 
 leszállási úthossz 
 felszállás/biztonságos magasságra történ  emelkedés repülési útvonala 
 számítások az adott repül géptípushoz (egy motor/hajtóm  üzemel) 
 biztonságos magasságra történ  emelkedés repülési útvonala 
 leszállási úthossz 
 leszállás utáni nekifutás 
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3. RÉSZ 

 
REPÜLÉSOKTATÁSI TEMATIKA – NORMÁL REPÜLÉS 

 
Ez a rész hasonlít az egymotoros repülés oktató tanfolyam Repülési feladatok szakaszához, beleértve a 
„Bevezetés a m szerrepülésbe” részt is, csak annyiban tér el, hogy a célok, a repül gép-vezet i 
tevékenység és a szokásos hibák a többmotoros repül gépek üzemeltetéséhez kapcsolódnak.  
 
Ennek a résznek az a célja, hogy a kérelmez  megismerje az összes motorjával/hajtóm vével üzemel  
többmotoros repül gép üzemeltetési eljárásainak és kezelésének oktatási szempontjait.  
 
A következ  pontokat kell végigvenni: 
 
1 Ismerkedés a repül géppel 
 
2 Felkészülés a repülésre, repül gép ellen rzése 
 
3 Motor/hajtóm -indítási eljárások 
 
4 Gurulás 
 
5 Felszállás el tti eljárások 
 
6 A felszállás és a kezdeti emelkedés 
 szembeszélben 
 oldalszélben 
 rövid kifutópályán 
 
7 Emelkedés 
 
8 Egyenes vonalú, vízszintes repülés 
 
9 Süllyedés (beleértve a vészsüllyedési eljárásokat) 
 
10 Fordulás 
 
11 Lassú repülés 
 
12 Átesés és kivétel 
 
13 Alapvet  m szerrepülés 
 
14 Vészhelyzeti eljárások (kivéve a motorhibát) 
 
15 Forgalmi kör, megközelítés és leszállás 

szembeszélben 
 oldalszélben 

rövid kifutópályán 
 
16 Elrontott leszállás és átstartolás 
 
17 Repülés utáni teend k 
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REPÜLÉSI FELADATOK 
 
Az alábbi repülési feladatok az Alap (egymotoros) tematikából lettek továbbfejlesztve, és hozzá kell ket 
kapcsolni a többmotoros típusok kezeléséhez, hogy biztosítsuk, a növendékek megtanulják azon 
vezetési módszereket és technikákat, amelyek minden normál, rendellenes és vészhelyzeti 
körülmények között furcsának t nhetnek, kivéve a motor/hajtóm hiba és az aszimmetrikus 
teljesítménnyel való repülés esetén. Ezekkel a 2. részben a Repülési feladatoknál külön foglalkozunk.  
 
1. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
ISMERKEDÉS A REPÜL GÉPPEL 
 
a repül gép bemutatása 
a pilótafülke kialakításának elmagyarázása 
a rendszerek és kormányszervek bemutatása 
repül gép hajtóm -rendszere 
checklist-ek, gyakorlatok 
különbségek, ha valaki az oktató ülésben helyezkedik el 
 
VÉSZHELYZETI GYAKORLATOK 
 
teend k t z esetén  

a földön  
a leveg ben  
 

menekülési gyakorlatok  
 vészkijáratok elhelyezkedése 

ment felszerelések pl. t zoltó készülékek stb.  
  

FELKÉSZÜLÉS A REPÜLÉSRE ÉS A REPÜL GÉP ELLEN RZÉSE 
 
a repül gép dokumentumai 
küls  ellen rzések 
bels  ellen rzések 
biztonsági öv, szék/pedál beállítása 
 
MOTOR/HAJTÓM  INDÍTÁSI ELJÁRÁSOK 
 
checklist-ek használata 
indítás el tti ellen rzések 
indítás utáni ellen rzések 
 
1. REPÜLÉSI FELADAT 
 
ISMERKEDÉS A REPÜL GÉPPEL 
 
küls  jellemz k 
a pilótafülke kialakítása 
repül gép-rendszerek 
checklist-ek, gyakorlatok 
 
teend k t z esetén a földön és a leveg ben 

– motor/hajtóm t z 
– kabint z 
– elektromos t z 

rendszer meghibásodás (a típusnak megfelel en) 
menekülési gyakorlatok  
 – a vészhelyzeti felszerelések és kijáratok helye és használata 
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FELKÉSZÜLÉS A REPÜLÉSRE, ÉS REPÜLÉS UTÁNI TEVÉKENYSÉGEK 
 
Repülésre felhatalmazott emberek kijelölése, repül gép feladatra való alkalmasságának megállapítása 
m szaki napló/karbantartási bizonyítvány 
megfontolások a tömeggel, egyensúllyal és teljesítménnyel kapcsolatban 
küls  ellen rzések 
bels  ellen rzések, biztonsági öv, szék/pedál beállítása 
indítás és melegítés 
ellen rzések indítás után 
rádió navigáció/összeköttetés ellen rzése 
magasságmér  ellen rzése és beállítási eljárás 
teljesítmény, energiaellátás ellen rzése 
a motorok/hajtóm vel leállítás és kikapcsolása 
a repülési parancs és a repül gép üzemképességét igazoló dokumentumok kitöltése 
 
2. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
GURULÁS 
 
el vigyázatosság a gurulóutak el tti területen  
 nagyobb tömeg – nagyobb tehetetlenség 
a különböz  teljesítmények hatása (forduláskor) 
el vigyázatosság a keskeny gurulóutakon 
szokásos hibák 
 
FELSZÁLLÁS EL TTI ELJÁRÁSOK 
 
checklistek használata 
motor/hajtó teljesítmény ellen rzések 
felszállás el tti ellen rzések 
az oktató által tartott eligazítás, amelyben elmondja, milyen eljárást kell követni, ha vészhelyzet – 
például motorhiba – következik be felszállás során 
szokásos hibák 
 
A FELSZÁLLÁS ÉS A KEZDETI EMELKEDÉS 
 
rádió-összeköttetési megfontolások 
a felszállási nekifutást/felszállási úthosszt befolyásoló tényez k 
a helyes elemelkedési sebesség 
a biztonságos sebesség fontossága 
felszállás keresztszélben, megfontolások és eljárások 
felszállás rövid kifutópályán, megfontolások és eljárások 
a motor/hajtóm  kezelése felszállás után, a gázszabályozó kar/ légcsavar-állásszög/motorok/ 
hajtóm vek összehangolása 
szokásos hibák 
 
EMELKEDÉS 
 
megfontolások a repül gép-vezet i tevékenységre nézve 
 emelkedés el tti ellen rzések 
megfontolások a motorra/hajtóm re tekintettel 
 a gázkar szabályozó/légcsavar állásszög szabályozó használata 
a legnagyobb emelkedési sebesség 
a legnagyobb emelkedési szöghöz tartozó sebesség 
a motorok/hajtóm vek összehangolása 
szokásos hibák 
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2. REPÜLÉSI FELADAT 
 
GURULÁS 
 
gurulás el tti ellen rzések 
elindulás és megállás 
a sebesség szabályozása 
az irány és a kanyarodás szabályozása 
kanyarodás sz k helyeken 
a parkoló elhagyása 
az oldalkormány mozgási szabadsága (lényeges, hogy a pilóta képes legyen a teljes hosszon használni 
az oldalkormányt) 
m szer ellen rzések 
 
VÉSZHELYZETEK 
 
fékrendszer/kormányzás meghibásodása 
 
FELSZÁLLÁS EL TTI ELJÁRÁSOK 
 
checklistek használata  
motor/hajtóm  teljesítmény és rendszerek ellen rzése 
felszállás el tti ellen rzések 
az oktató által tartott eligazítás, amelyben elmondja, milyen eljárást kell követni, ha vészhelyzet 
következik be felszállás során 
 
A FELSZÁLLÁS ÉS A KEZDETI EMELKEDÉS 
 
rádió-összeköttetési megfontolások 
az iránytartás szabályozása és a teljesítmény használata 
elemelkedési sebesség 
a keresztszél hatása és eljárások keresztszélben 
felszállás utáni eljárások 

– a futóm  behúzása 
– a fékszárny behúzása (ha alkalmazható) 
– a szívónyomás és fordulatszám kiválasztása 
– a motorok/hajtóm vek összehangolása 
– más eljárások (ha alkalmazhatók) 

a repülés menetének megfelel  szakaszában 
 
EMELKEDÉS 
 
Emelkedés el tti ellen rzések 
Teljesítmény kiválasztása a normál és a maximális sebesség  emelkedéshez 
Motor/hajtóm  és fordulatszám korlátozások  
A magasság hatása a szívónyomásra, teljes tolóer nél/vonóer nél 
Áttérés vízszintes repülésre – a teljesítmény megválasztása 
Emelkedés kiengedett fékszárnyakkal 
Visszatérés a normál emelkedéshez 
Emelkedés az útvonalon (útvonali emelkedés) 
Az emelkedés maximális szöge 
Magasságmér  beállítási eljárások 
Elnyújtott emelkedés és a zsaluk/h t bordák használata 
A m szerek által mutatott értékek értelmezése és feldolgozása 
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3. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
EGYENES VONALÚ, VÍZSZINTES REPÜLÉS 
 
Megfontolások a repül gép-vezet i tevékenységre nézve 
A teljesítmény megválasztása – gázkar/légcsavar-állásszög szabályozása 
A motorok/hajtóm vek összehangolása 
Megfontolások az üzemanyag-fogyasztással kapcsolatban 
A trimmelés szabályozásának alkalmazása 
 magassági kormány, oldalkormány (cs r , ha alkalmazható) 
Fékszárnyak m ködtetése 
 hatása a bólintási szöghelyzetre 

hatása a sebességre 
A futóm  m ködtetése 
 hatása a bólintási szöghelyzetre 

hatása a sebességre 
A keverékszabályozó használata 
A tartalék leveg /porlasztó f tés szabályozó használata 
A kabinszell ztetési és f tési rendszerek használata 
Más rendszerek m ködtetése és használata (ami a típuson alkalmazható) 
Szokásos hibák  
 
SÜLLYEDÉS 
 
Megfontolások a repül gép-vezet i tevékenységre nézve 
 süllyedés el tti ellen rzések 
Normál süllyedés 
 gázkar/ légcsavar-állásszög szabályozók állítása 
 motor/hajtóm  h tési megfontolások 
Vészsüllyedési eljárás 
Szokásos hibák 
 
FORDULÓK 
 
Megfontolások a repül gép-vezet i tevékenységre nézve 
Közepes fordulók 
Emelked /süllyed  fordulók  
 
Nagy bedöntés  fordulók (45 fokos, vagy nagyobb d lésszög) 
Szokásos hibák 
 
3. REPÜLÉSI FELADAT 
 
EGYENES VONALÚ, VÍZSZINTES REPÜLÉS 
 
Normál utazóteljesítménynél 
– utazóteljesítmény kiválasztása 
– szívónyomás/fordulatszám 
– motorok/hajtóm vek összehangolása 
– trimmek használata 
– megfontolások a teljesítményre nézve – hatótávolság/üzemanyag kifogyasztás ideje 
M szerek által mutatott értékek értelmezése és feldolgozása 
Fékszárnyak m ködtetése (szakaszosan) 
– Vfe alatti sebesség 
– hatása a bólintási szöghelyzetre 
– hatása a sebességre 
Keverékszabályozók használata 
A tartalék leveg /porlasztó f tés szabályozó használata 
Zsaluk/h t bordák üzemeltetése 
A kabinszell ztetési és f tési rendszerek használata 
Más rendszerek m ködtetése és használata (ami a típuson alkalmazható) 
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SÜLLYEDÉS 
 
Süllyedés el tti ellen rzések 
Teljesítmény megválasztása – szívónyomás/fordulatszám 
Süllyedés hajtóm -teljesítménnyel (útvonali süllyedés) 
motor/hajtóm  h tési megfontolások 
–  zsaluk/h t bordák használata 
Áttérés vízszintes repülésre 
Süllyedés kiengedett fékszárnyakkal 
Süllyedés kiengedett futóm vel 
Magasságmér  beállítási eljárások 
A m szerek által mutatott értékek értelmezése és feldolgozása 
Vészsüllyedési eljárás 
– a típusnak megfelel en  
– korlátozások turbulencia esetén Vno 
 
FORDULÓK 
 
Közepes fordulók 
Emelked  és süllyed  fordulók  
Nagy bedöntés  fordulók – 45 fokos d lésszög 
M szerek által mutatott értékek értelmezése és feldolgozása 
 
4. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
LASSÚ REPÜLÉS 
 
Megfontolások a repül gép-vezet i tevékenységre nézve 
 repülés Vs1-gyel és Vso + 5 csomóval 
 repül gép kezelési jellegzetességek 
Szimulált „átstartolás” lassú repülésb l 
 Vsse sebességnél, kieresztett fékszárnyakkal 
 figyelje meg a trimm bólintási szöghelyzet változását  
Szokásos hibák 
 
ÁTESÉS 
 
Megfontolások a repül gép-vezet i tevékenységre nézve 
Teljesítmény megválasztása 
Az átesés megközelítésének jelei 
A teljes átesés jellemz i 
Kivétel a teljes átesésb l 
Kivétel az átesés kezdeti szakaszából 
Átesés és kivétel leszállási konfigurációban 
Kivétel az átesés kezdeti szakaszából leszállási konfigurációban  
 
(ALAPVET ) M SZERREPÜLÉS 
 
Egyenes vonalú, vízszintes 
Emelked   
Fordulók 
Süllyed  
 
VÉSZHELYZETI GYAKORLATOK (kivéve motor/hajtóm hiba) 
 
a típusnak megfelel en  
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FORGALMI KÖR, MEGKÖZELÍTÉS ÉS LESZÁLLÁS   
 
Megfontolások a repül gép-vezet i tevékenységre és a rádió-összeköttetésre nézve 
Hosszú falon 
 Vfe alatti sebesség 
 fékszárnyak használata (ahol alkalmazható) 
 leszállás el tti ellen rzések 
 a rövidfalra (base leg) való ráfordulás el tti pozíció 
 
Rövid fal (Base leg) 
 a teljesítmény megválasztása (gázkar/állásszög), fékszárnyak és trimmek 
 a helyes sebesség fenntartása 
 
Végs  megközelítés 
 teljesítmény módosítások (korai reakció a túlrepülés ellen) 
 kiegészít  fékszárnyak használata (szükség szerint) 
 a futóm  kiengedésének meger sítése  
 a „földet érési” pont megválasztása 
 a sebesség csökkentése Vat-nál  
 a megközelítési pálya fenntartása 
 
Leszállás 
 nagyobb süllyedési sebesség 
 hosszabb leszállási úthossz és leszállás utáni nekifutás  
 megközelítés és leszállás oldalszélben 
 megfontolások oldalszélben 
 megközelítés és leszállás rövid leszállópálya esetén 
 eljárások rövid pályára történ  leszállás esetén – megfontolások  
  
4. REPÜLÉSI FELADAT 
 
LASSÚ REPÜLÉS 
 
Biztonsági ellen rzések 
Beállítás és fenntartása (fékszárnyak behúzva) 
 Vs1 + 5 csomó 
 figyelje meg a repül gép kezelési jellemz it  
Beállítás és fenntartása (fékszárnyak kiengedve) 
 Vs1 + 5 csomó 
 figyelje meg a repül gép kezelési jellemz it 
Szimulált „átstartolás” lassú repülésb l fékszárnyakkal 
 sebesség ne essen Vsse alá, például legyen Vsse vagy Vmca + 10 csomó 
 növelje maximális teljesítményre és kezdje meg az emelkedést  
 figyelje meg a bólintási szöghelyzet változását  
Térjen vissza a normál repülésre  
 
ÁTESÉS 
 
– megfontolások a repül gép-vezet i tevékenységre nézve 
– a fordulatszám megválasztása 
– az átesés jelei 
– a teljes átesés jellemz i 
– kivétel teljes átesésb l 

– odafigyelni a teljesítmény használatánál  
– kivétel a kezdeti szakaszból 
– átesés és kivétel leszállási konfigurációban 
– kivétel az átesés kezdeti szakaszából leszállási konfigurációban 
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(ALAPVET ) M SZERREPÜLÉS 
 
– egyenes vonalú, vízszintes 
– emelked   
– fordulók 
– süllyed  
 
VÉSZHELYZETI GYAKORLATOK (kivéve motor/hajtóm hiba) 
 
a típusnak megfelel en  
 
FORGALMI KÖR, MEGKÖZELÍTÉS ÉS LESZÁLLÁS   
 
Megfontolások a repül gép-vezet i tevékenységre és a rádió-összeköttetésre nézve 
Hosszú falon 
– sebesség szabályozása (Vfe alatt) 
– fékszárnyak használata (ahol alkalmazható) 
– leszállás el tti ellen rzések 
– a sebesség és magasság szabályozása 
– ráfordulás a rövid falra (Base leg) 
 
Rövid fal (Base leg) 
– a teljesítmény megválasztása  
– fékszárnyak és trimmek használata 
– a helyes sebesség fenntartása 
 
Végs  megközelítés 
– kiegészít  fékszárnyak használata (szükség szerint) 
– a futóm  kiengedésének meger sítése  
– a földet érési pont megválasztása 
– a sebesség csökkentése Vat-nál  
– a helyes megközelítési pálya fenntartása 

– teljesítmény használata 
 
Leszállás 
– a süllyedési sebesség szabályozása a kilebegtetés során 
– megfontolások oldalszélben 
– hosszabb leszállás utáni nekifutás 
– megközelítés és leszállás rövid /puha talajú leszállópálya esetén 
 – megfontolások és el vigyázatosság 
 
A REPÜL GÉP VEZETÉSE ASZIMMETRIKUS TELJESÍTMÉNYNÉL 
 
Ennél a résznél különleges hangsúlyt kell fektetni: 
 
a. Azokra a körülményekre, amelyek között a tényleges vitorlába állítás és visszaállítás 
megtörténik, például a biztonságos magasságra; a vitorlába állítás gyakorlásához szükséges minimális 
tengerszint/földfelszín feletti magasságot érint  el írások betartására, az id járási körülményekre, a 
legközelebbi rendelkezésre álló repül tért l számított távolságra. 
 
b. Az oktató/növendék együttm ködésre használt eljárásokra, például a „zsigeri szinten” 
elvégzend  gyakorlatok helyes használatára és a félreértések megakadályozására, f leg a vitorlába 
állítási és visszaállítási gyakorlat során, és amikor nulla tolóer t használnak a forgalmi körök 
aszimmetrikus teljesítménnyel történ  végrehajtásakor. Az eljárás során legyen teljes egyetértés abban, 
hogy melyik motort/hajtóm vet állítják le/indítják újra vagy állítják nulla tolóer re, és azonosítsák 
mindegyik szabályozási m veletet, valamint nevezzék meg, hogy melyik motorra/hajtóm re lesz 
hatással.  
 
c. Arra, hogy az üzemel  hajtóm  túlterhelését elkerüljék, és tekintettel kell lenni a csökkent 
teljesítményre is az aszimmetrikus üzemelés során. 
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d. Az adott repül gép típusának megfelel  speciális checklist használatának szükségességére.  
 
HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSOK 
 
REPÜLÉS ASZIMMETRIKUS TELJESÍTMÉNYNÉL 
 
Bevezetés az aszimmetrikus teljesítménnyel történ  repülésbe 
A légcsavar vitorlába állítása 

– a m ködtetés módja 
Hatásai a repül gép kezelésére utazósebességnél 
Bevezetés a repül gép teljesítményére gyakorolt hatásaiba 
Jegyezze meg az láb er  terhelését, hogy fenntartható legyen egy állandó géptengely-irányszög 
(heading) (oldalkormány trimmelés nélkül) 
Visszaállítás vitorlahelyzetb l 

– visszaállás normál repülésre 
A nulla tolóer s beállítás megtalálása 
 
–– a lábra ható terhelés összehasonlítása vitorlába állításkor és beállított nulla tolóer nél 
 
A motor/hajtóm hiba hatásai és felismerése vízszintes repülésben 
 
A legyez mozgáskor ható er k és hatások 
A meghibásodások típusai 

– hirtelen vagy fokozatos 
– teljes vagy részleges 

Legyez mozgás, iránya és további hatásai 
A repülési m szerek kijelzései 
A meghibásodott motor/hajtóm  azonosítása 
Forgatónyomatékok és az aszimmetriából származó er k 

– az eredményezett repül géphelyzet 
Az oldalkormány használata a legyez mozgás ellensúlyozására 
A cs r  használata 

– a hibás használat veszélyei 
A magassági kormány használata a vízszintes repülés fenntartására 
A teljesítmény használata a biztonságos sebesség és magasság fenntartására 
További visszatérés az egyenes vonalú, vízszintes repüléshez 

– a sebesség növelése együttesen a teljesítmény csökkentésével 
A meghibásodott motor/hajtóm  azonosítása 

– üzemen kívüli láb (nem hat er  a lábra) = üzemképtelen motor/hajtóm  
A motor/hajtóm  állapotát kijelz  m szerek használata az azonosításhoz  

– olajnyomás/áramlás 
– a CSU tevékenység hatása a fordulatszámra alacsonyabb és magasabb sebességeknél 
– motor/hajtóm  h mérsékletmér k 

Az azonosítás meger sítése 
– az azonosított, meghibásodott motor/hajtóm  tolóerejének leállítása 

A motor-/hajtóm hiba hatása és felismerése fordulókban 
Azonosítása és kézben tartása 
Oldalirányú er k és a legyez mozgás hatása 
 
FORDULÓK KÖZBEN: 
 
A „bels ” motor-/hajtóm hiba hatása 

– a hirtelen, hangsúlyosan fellép  motor-/hajtóm hiba hatása 
A „küls ” motor-/hajtóm hiba hatása 
 – a kevésbé hirtelen és hangsúlyosan fellép  motor-/hajtóm hiba hatása 
A motor/hajtóm  téves azonosításának lehet sége (f leg alacsony teljesítménynél) 
 – az oldalkormány helyes használata 

– elképzelhet , hogy visszaállni szükséges vízszintes repülésre, hogy meger sítsék 
melyik motor/hajtóm  lett azonosítva helyesen 

Vizuális jelek és a repülési m szerek jelzései 
A sebesség és a teljesítmény változtatásának hatása 
A sebesség és a tolóer  kapcsolata 
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Normál utazósebességnél és utazási teljesítménynél 
– amikor a motor/hajtóm hibát világosan felismerik 

 
Alacsony biztonságos sebességnél és emelkedési teljesítménynél 

– amikor a motor/hajtóm hibát nagy valószín séggel felismerik 
Nagy sebesség  süllyedésnél és alacsony teljesítménynél 

– amikor valószín leg nem sikerül felismerni az aszimmetriát (motor/hajtóm hibát) 
 
A MAN VEREZÉSHEZ SZÜKSÉGES LEGKISEBB SEBESSÉGEK 
ASI (sebességmér ) színkódok – piros radiál  
 
MEGJEGYZÉS: Ez a feladat a vezethet ség legvégs  határaival foglalkozik, olyan körülmények között, 
amelyekbe egy növendék kerülhet, ha a teljesítmény állandósultan aszimmetrikus, és amit a sebesség 
fokozatos csökkentésével közelítenek meg. A légiüzemeltetési utasítás szerinti Vmca sebességnél nem 
szabad hirtelen és teljes motor-/hajtóm hibát megadni. A feladat célja, hogy bevezesse a növendéket 
abba, hogyan kell vezetni a repül gépet aszimmetrikus teljesítménynél, széls séges vagy kritikus 
helyzetekben. A feladat nem a Vmca bemutatása.  
 
Technikák a kritikus sebesség felmérésére vízszintes szárnyhelyzetben és kivételkor – veszélyek, ha a 
man verezéshez szükséges legkisebb sebesség és az átesési sebesség közel esik egymáshoz 

– a Vsse alkalmazása 
A man verezéshez szükséges legkisebb sebesség meghatározása minden aszimmetrikusan elhelyezett 
hajtóm re 
 – a kritikus hajtóm  meghatározásához (ha van ilyen) 
 
A man verezéshez szükséges legkisebb sebesség hatása a: 
 – d lésre 

– nulla tolóer s beállításra 
– a felszállási konfigurációra 

futóm  kiengedve/felszállási fékszárnyhelyzet 
futóm  behúzva/felszállási fékszárnyhelyzet  

 
Fontos látni, hogy 5 -os, a m köd  hajtóm  felé történ  d léssel a motor/hajtóm  alacsonyabb Vmca-t és 
nagyobb teljesítményt hoz létre, mint vízszintes szárnyhelyzetnél. Ma már általános, hogy a gyártók 5 -
os d lést alkalmaznak ilyen értelemben, amikor megállapítják a Vmca-t az adott típusra. Tehát a 
légiüzemeltetési utasításban található Vmca-t ezzel a módszerrel határozták meg.   
 
VITORLÁBA ÁLLÍTÁS ÉS VISSZAÁLLÍTÁS 
 
Minimális magasságok a vitorlába állítás/visszaállítás gyakorlásához 
 
A motor/hajtóm  kezelése – El vigyázatosság (túlmelegedés, jegesedési körülmények, üzemanyag 
feltöltés, melegítés, a motor-/hajtóm hiba szimulálásának módja – ismerve a légijárm  motor/hajtóm  
üzemeltetési kézikönyvét, a karbantartási utasításokat és bulletineket). 
 
 
ELJÁRÁS A MOTOR/HAJTÓM  MEGHIBÁSODÁSAKOR 
 
Az eljárások sorrendjét az üzemeltetés adott szakasza és a légijárm  típusa fogja meghatározni, miután 
a vezethet ség folyamatos fenntartása megvalósult.  
 
Repülési szakasz 
 Az utazórepülés során  

Kritikus fázisban, például közvetlenül felszállás után vagy a leszálláshoz történ  megközelítés 
során vagy „átstartoláskor”  

 
LÉGIJÁRM TÍPUS 
 
Elkerülhetetlenül lesznek eltérések bizonyos gyakorlatok és ellen rzések sorrendjeiben a 
repül géptípusok különböz sége miatt, vagy esetleg azonos típusok különböz  modelljei között, ezért 
ezen eljárások pontos sorrendjét a légiüzemeltetési utasítás alapján kell megállapítani.  



2009/90. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 23309

 
Például az egyik légiüzemeltetési utasítás lehet, megköveteli a fékszárnyak és a futóm  behúzását a 
vitorlába állítás el tt, míg egy másik a vitorlába állítást ajánlja els  lépésként. Az utóbbi eljárás egyik oka 
az lehet, hogy bizonyos motorok légcsavarjait nem lehet vitorlába állítani, ha a fordulatszám lecsökken 
egy adott érték alá.  
 
Ugyanígy, bizonyos repül gépeken lehet, hogy a futóm  behúzása nagyobb közegellenállást okoz 
behúzás közben a futóm  ajtainak átmeneti helyzete miatt, és ebb l adódóan jobb, ha a visszahúzást a 
légcsavar vitorlába állítása utánra hagyják, amikor már a légcsavar által keltett közegellenállás 
lecsökken.  
 
Ezért a sorrendet, amelyben a gyakorlatok és ellen rzések ebben a tematikában AZONNAL és 
KÉS BB címmel fel vannak tüntetve, csak általános iránymutatóként kell használni, a pontos sorrendet 
a tanfolyamon használt repül gép típus légiüzemeltetési utasítása alapján kell meghatározni.  
 
REPÜLÉS KÖZBEN FELMERÜL  MOTOR-/HAJTÓM HIBA 
 
Az útvonalrepülés során, vagy a repülés más szakaszában, kivéve a fel- és leszállást. 
 
Azonnali teend k: 
 
Az aszimmetrikus helyzet felismerése 
A hibás motor/hajtóm  azonosítása és az azonosítás meger sítése 

– üzemen kívüli láb (nem hat er  a lábra) = üzemképtelen motor/hajtóm  
– a gázkar leállítása, hogy megbizonyosodjanak a döntés helyes voltáról 

 
A meghibásodás okának és t z jelenlétének ellen rzése 

– a meghibásodás tipikus okai 
– a javítás lehet ségei 

 
Döntés a vitorlába állításról és a vitorlába állítási eljárás 

– más közegellenállás csökkentése 
– szükség van a gyorsaságra, de kapkodásra nincs 
– az oldalkormány kitrimmelése 

 
Kés bbi teend k: 
 
Az üzemképes motorral kapcsolatban: 

– h mérséklet, nyomások és teljesítmény 
– fennmaradó, üzemképes területek 
– elektromos terhelés – felmérése és csökkentése, ha szükséges 
– hatása a leveg vel üzemel  m szerek energiaellátására 
– futóm  
– fékszárnyak és az üzemelés más területei 

 
A repülés újratervezése 

– légiforgalmi irányítás és id járás 
– terepszint feletti magasság, egymotoros utazási sebesség 
– döntés, hogy kitér  repül térre menjenek-e vagy folytassák az utat 

 
Üzemanyag kezelés  

– a fennmaradó üzemanyag legjobb kihasználása 
A megsérült motor újraindításában rejl  hibák 
Teend k, ha nem tudják a magasságot fenntartani 

– a magasság hatása a rendelkezésre álló teljesítményre 
 
A repülési jellemz kre kifejtett hatások: 
A rendelkezésre álló és a szükséges teljesítményre kifejtett hatások 
A sárkány különböz  konfigurációira és a különböz  légcsavar-beállításokra kifejtett hatások 
 
A légiüzemeltetési utasítás használata 

– útvonalrepüléskor 
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– emelkedéskor – ASI (sebességmér ) színkódok (kék vonal) 
– süllyedéskor 
– fordulókban 

Az üzemképes motor/hajtóm  korlátozásai és kezelése 
 
Felszállás és megközelítés – vezethet ség és repülési jellemz k 
 
LÉNYEGES TÉNYEZ K 
 
A felszállási biztonságos sebesség jelent sége 

– a futóm , fékszárny, vitorlába állító, felszállási, trimm beállítási rendszerek hatása a 
futóm  és a fékszárnyak üzemeltetésére 
– hatása a tömegre, magasságra és h mérsékletre (teljesítményre) 

 
A legnagyobb egymotoros emelkedési sebesség (Vyse) jelent sége 

– gyorsítás a legnagyobb, motoros emelkedési sebességre és a határozott emelkedés 
kialakítása 
– az egymotoros emelkedési sebesség és a normál emelkedési sebesség kapcsolata 
– teend k, ha nem tud emelkedni 

 
Az aszimmetrikus teljesítményhelyzet esetén alkalmazandó (aszimmetrikus) elhatározási magasság és 
sebesség jelent sége  

– teend k, ha bennragadtak az aszimmetrikus elhatározási magasság alatt 
 
Motor-/hajtóm hiba felszállás során: 
 
Vmca sebesség vagy az elemelkedési sebesség elérése el tt 

megfontolások a gyorsítási/megállási úthosszal kapcsolatban 
el zetesen használni a légiüzemeltetési utasításban foglalt adatokat, ha rendelkezésre 
állnak 

 
Vmca sebesség vagy az elemelkedési sebesség elérése után és a biztonságos sebesség elérése el tt 
Azonnali leszállás, vagy a maradék teljesítmény használata kényszerleszálláshoz  
 
Megfontolandó szempontok: 
 
–  a motor-/hajtóm hiba nagysága 

– sebesség az adott id pillanatban 
– tömeg, magasság, h mérséklet (teljesítmény)  
– konfiguráció 
– a fennmaradó pályahossz 
– a haladás irányában lév  bármely akadály pozíciója 

 
Motor-/hajtóm hiba felszállás után: 
 
Biztonságos magasságon és a felszállási biztonságos sebességnél nagyobb sebességnél kell szimulálni 
 
Megfontolandó szempontok: 

– a vezethet ség fenntartásának szükségessége 
– az üzemképes motor/hajtóm  felé való d lés alkalmazása 
– a rendelkezésre álló teljesítmény kihasználása a legnagyobb egymotoros emelkedési 
sebesség eléréséhez 
– tömeg, magasság, h mérséklet (teljesítmény) 
– a továbbra is fennálló állapotok és körülmények hatása 
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AZONNALI TEEND K: 
 
A vezethet ség fenntartása, beleértve a sebességet és a teljesítmény használatát. 
A aszimmetrikus helyzet felismerése 
A meghibásodott motor/hajtóm  azonosítása és az azonosítás meger sítése 
Vitorlába állítás és a közegellenállás csökkentése (adott típusra vonatkozó eljárással) 
A legnagyobb egymotoros emelkedési sebesség elérése és tartása 
 
KÉS BBI TEEND K: 
 
Miközben a legnagyobb egymotoros emelkedési sebességgel, aszimmetrikus teljesítménnyel a 
hosszúfal pozícióba emelkedik:  

a meghibásodás okának és t z jelenlétének ellen rzése 
az üzemképes hajtóm  kezelésére vonatkozó megfontolások 
fennmaradó, üzemképes területek 
rádió-összeköttetés 
üzemanyag kezelés 

 
MEGJEGYZÉS: Ezek az eljárások függenek az adott repül gép típustól és a repülési helyzett l.  
 
ASZIMMETRIKUS ELHATÁROZÁSI MAGASSÁG 
 
Az aszimmetrikus elhatározási magasság az a magasság, amelyre szükség van ahhoz, hogy egy 
határozott emelkedési sebességet be lehessen állítani, miközben a vezethet ség érdekében fenntartják 
a megfelel  sebességet és csökkentik a közegellenállást a leszálláshoz történ  megközelítés során 
 
Mivel sok JAR 23 repül gépnek lényegesen csökken teljesítménye, amikor egy motorral/hajtóm vel 
üzemel, ezért meg kell fontolni, mi az a minimális magasság, ahonnan biztonsággal meg lehet kísérelni 
az „átstartolási” eljárást egy olyan megközelítés során, amikor a repülési pályát süllyed r l emelked re 
kell változtatni, mert a repül gép magas közegellenállást okozó konfigurációban üzemel.  
 
A nagy magasságvesztés miatt – ami akkor keletkezik, amikor az üzemképes motort/hajtóm vet 
felpörgetik teljes teljesítményre, és a futóm vet valamint a fékszárnyat behúzzák, és a repül gép Vyse 
sebességgel való emelkedését beállítják – meg kell adni egy minimális magasságot (amire gyakran 
aszimmetrikus elhatározási magasságként hivatkoznak), amely alatt a pilótának nem szabad 
megkísérelnie elvinni a repül gépet még egy forgalmi körre. Ennek a magasságnak az értéke összefügg 
a repül gép típusával, a teljes súlyával, a használt repül tér tengerszint fölötti magasságával, a leveg  
h mérsékletével, a széllel, az elemelkedési útvonalon lév  akadályok magasságával, és a pilóta 
hozzáértésével.  
 
Forgalmi kör, megközelítés és leszállás aszimmetrikus teljesítménnyel 

 
– az aszimmetrikus elhatározási magasság definíciója és használata 
– a szabványos süllyedési eljárás és a normál eljárások alkalmazása 
– teend k, ha nem tudja tartani a forgalmi kör magasságát 
– szükséges sebesség- és teljesítmény beállítások 
– Annak eldöntése a szimmetrikus elhatározási magasságon, hogy leszállnak vagy 
átstartolnak 

– figyelembe veend  tényez k 
 
Ha rövidre jön be a repül gép  
 – a helyes sebesség fenntartásának jelent sége (ne csökkenjen Vyse alá) 
 
 

A SEBESSÉG ÉS A GÉPTENGELY-IRÁNYSZÖG (HEADING) ELLEN RZÉSE 
 

Kapcsolat a magasság/sebesség/teljesítmény között 
– szükséges, hogy a közegellenállás a lehet  legkisebb legyen 

A legnagyobb egymotoros emelkedési sebességnél a biztos emelkedés beállítása 
– a rendszerek rendelkezésre állásának hatása, teljesítmény a futóm  és a fékszárnyak 
mozgatására 
– üzemeltetés és gyors átállás a repülési konfigurációba (behúzott fékszárnyak és futóm ) 



23312 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám

 
 

1. MEGJEGYZÉS: Az a sebesség, amelynél eldöntik, hogy leszállnak-e vagy átstartolnak a 
repül géppel általában legyen a legnagyobb egymotoros emelkedési sebesség, és soha ne legyen 
alacsonyabb, minta biztonságos sebesség. 
 

2. MEGJEGYZÉS: Semmi esetre sem szabad összekeverni a m szeres megközelítés „elhatározási 
magasságát” és az ezzel kapcsolatos eljárásokat az aszimmetrikus repülésben az átstartolás 
megkezdéséhez megválasztott minimális magassággal. 
 

MOTOR-/HAJTÓM HIBA AZ ÖSSZES MOTORRAL/HAJTÓM VEL VÉGREHAJTOTT 
MEGKÖZELÍTÉS VAGY MEGSZAKÍTOTT MEGKÖZELÍTÉS SORÁN  
 

Aszimmetrikus elhatározási magasság alkalmazása, és a sebesség megválasztásának megfontolása  
 a sebesség és géptengely-irányszög (heading) ellen rzése 

– döntés, hogy megkísérlik a leszállást, „átstartolnak” vagy kényszerleszállást hajtanak 
végre, ahogy a körülményekt l függ en 

 

MEGJEGYZÉS: Ilyen helyzetben felmerül  motor-/hajtóm hibát legalább egyszer be kell mutatni és 
gyakorolni a tanfolyam során.  
 

M szerrepülés aszimmetrikus teljesítménynél 
 

Megfontolások a légijárm  teljesítményével kapcsolatban az alábbiak során: 
– egyenes vonalú, vízszintes repülés 
– emelkedés és süllyedés 
– állandó sebesség  fordulók 
– vízszintes, emelked  és süllyed  fordulók, beleértve az el re megadott géptengely-
irányszögre (headingre) való fordulást 

Vákuummal üzemeltetett m szerek 
– rendelkezésre állás 

Elektromos energiaellátás  
– rendelkezésre állás 

 
 

REPÜLÉSI FELADATOK A REPÜLÉSOKTATÁSBAN 
 

REPÜLÉS ASZIMEMMETRIKUS TELJESÍTMÉNNYEL 
 

Ez a rész az egypilótás többmotoros repül gépek üzemeltetésér l szól, egy motor meghibásodása 
esetén; és alkalmazható minden könny , dugattyús motoros repül gép esetében. A checklisteket 
lehet ség szerint kell alkalmazni.  
 
Repülési feladatok 
 
Repülés aszimmetrikus teljesítménnyel 
 
Bevezetés az aszimmetrikus repülésbe  

– egy motor tolóerejét/vonóerejét szüntesse meg 
– állítsa a légcsavarját vitorlába 
– a hatásai a repül gép kezelésére utazósebességen 
– hatásai a repül gép repülési jellemz ire, például az utazósebességre és a függ leges 
emelkedési sebességre 
– jegyezze meg a lábra ható er terhelést, hogy a géptengely-irányszög (heading) 
megtartható legyen 
– állítsa vissza a légcsavart alaphelyzetbe 
– térjen vissza a normál repülési helyzetbe, úgy, hogy megtalálja a nulla tolóer höz 
tartozó gázkar-állást 
– a lábra hatóterhelés összehasonlítása, amikor vitorlába van állítva és nulla tolóer s 
beállításnál  
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A motorhiba hatásai és felismerése vízszintes repülésben utazósebességnél, miközben a repül gép 
vízszintes helyzetben van 
 

– lassan szüntesse meg egy motor tolóerejét/vonóerejét 
– figyelje meg a legyez , orsózó mozgást és a spirálalakú süllyedést 

 
A vezethet ség fenntartásának módszerei, és a hibás motor azonosítása 
állítsa le egy motor tolóerejét, és tartsa meg a géptengely-irányszöget (headinget), valamint repüljön 
továbbra is vízszintesen, úgy, hogy  
– az oldalkormányt használja a legyez mozgás szabályzására 

– a cs r ket a szárnyak vízszintben tartására 
– a magassági kormányt a vízszintes repülés fenntartására 
–  (szükség szerint) a teljesítményt a sebesség és magasság fenntartására 

 
A vezethet ség fenntartásának kiegészít /további módszerei 

– egyszerre 
– engedje le a repül gép orrát, hogy csökkentse a sebességet 
– csökkentse a teljesítményt 
– a magasságvesztés elkerülhetetlen 

 
A hibás motor azonosítása 

– üzemen kívüli láb (nem hat er  a lábra) = üzemképtelen motor/hajtóm  
 
Az azonosításhoz használt m szerek 

– üzemanyag nyomás/üzemanyag áramlás 
– fordulatszám mér /CSU m ködése lehet, hogy elfedi a hibát, és az azonosítást nehezíti 
– motorh mér k 

 
Az azonosítás meger sítése 

– szüntesse meg az azonosított hibás motor tolóerejét/vonóerejét 
 
A motorhiba hatásai és felismerése fordulókban/A „bels ” motorhiba hatásai 

– hangsúlyosabb legyez mozgás 
– hangsúlyosabb orsózómozgás 
– hangsúlyosabb bólintás, lefelé 

 
A „küls ” motorhiba hatásai 

– kevésbé hangsúlyos legyez mozgás 
– kevésbé hangsúlyos orsózómozgás 
– kevésbé hangsúlyos bólintás lefelé 

 
A motor/hajtóm  téves azonosításának lehet sége 

– az oldalkormány megfelel  mérték  használata 
– visszatérés a vízszintes repülésre, ha szükséges 

 
Repülési m szerek kijelzései 
 
A sebesség és teljesítmény változtatásának hatásai 
 
Egy motor meghibásodása normál utazósebességnél és utazási teljesítménynél 

– amikor a motorhibát világosan felismerik 
Egy motor meghibásodása alacsony sebességnél és nagy teljesítménynél (legalább Vsse sebességnél) 

– amikor a motorhibát nagy valószín séggel felismerik 
Nagy sebesség  süllyedésnél és alacsony teljesítménynél 

– amikor valószín leg nem sikerül felismerni a motorhibát 
 
A man verezéshez szükséges minimális sebességek 
Stabilizálja a Vyse sebességet  

– állítsa be a legnagyobb megengedett szívónyomást és fordulatszámot 
– állítsa le egy motor tolóerejét 
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– emelje fel a repül gép orrát és csökkentse a sebességet 
– jegyezze meg a sebességet, amikor a legnagyobb oldalkormány kitérítést alkalmazza, 
és amikor a az irányt már nem lehet tartani 
– engedje le a repül gép orrát, és csökkentse a teljesítményt, amíg újra képes teljes 
mértékben tartani az irányt 
– az iránytartás lehet ségének elvesztése el tti legalacsonyabb sebesség lesz a repülési 
helyzetre jellemz  Vmc 
– ismételje meg az eljárást a másik motor tolóerejének leállításával  
– e két sebesség közül a kisebb fogja megmutatni, hogy meghibásodás szempontjából 
melyik a kritikus motor 

 
Figyelmeztetés 
 
A fenti helyzetekben a kivételt rögtön azel tt meg kell kezdeni, miel tt az iránytartás lehet sége teljesen 
megsz nik az oldalkormány teljes kitérítésével, illetve amikor az átesés el tt még marad egy 
biztonságos sebességkülönbség, például amikor az átesésjelz  m ködésbe lép az adott repül gép 
konfigurációra, az adott repülési körülmények között. Semmi esetre sem szabad megengedni, hogy a 
repül gép sebessége ez alá csökkenjen.  
 
Határozza meg, mi a hatása, ha 5 -os d lést alkalmaz Vmc sebességnél 

– állítsa le egy hajtóm  tolóerejét 
– növelje a teljesítményt maximálisra az üzemel  motoron 
– 5 -kal d ljön az üzemel  motor felé, így csökkentse a sebességét Vmc-re 
– jegyezze meg az alacsonyabb Vmc-t, amikor 5 -os d lést alkalmaz 

 
Repülés közben felmerül  motor-/hajtóm hiba  
 
Az útvonalrepülés során, vagy a repülés más szakaszában, kivéve a fel- és leszállást. 
 
AZONNALI TEEND K: 
 
A vezethet ség fenntartása és a teljesítmény használata 

– a hibás motor/hajtóm  azonosítása  
– az azonosítás meger sítése 
– a meghibásodás okának és t z jelenlétének ellen rzése 
– döntés a vitorlába állításról és megvalósítása 
– bármely más közegellenállás csökkentése, például fékszárnyak, zsaluk stb. 
– újratrimmelés és a magasság tartása 

 
KÉS BBI TEEND K: 
 
Az üzemképes motorral kapcsolatban: 

– olaj h mérséklet és nyomás. Üzemanyag áramlás és teljesítmény 
– fennmaradó, üzemképes területek 
– elektromos terhelés – felmérése és csökkentése, ha szükséges 
– hatása a leveg vel üzemel  m szerek energiaellátására 
– futóm  
– fékszárnyak és az üzemelés más területei 

 

A repülés újratervezése 
– légiforgalmi irányítás és id járás 
– terepszint feletti magasság 
– egymotoros utazási sebesség 
– döntés, hogy kitér  repül térre menjenek-e vagy folytassák az utat 

 

Üzemanyag kezelés  
– az üzemanyag legjobb kihasználása 

 

A megsérült motor újraindításában rejl  hibák 
Teend k, ha nem tudják a magasságot fenntartani 

– Vyse elérése és megtartása  
– a magasság hatása a rendelkezésre álló teljesítményre 
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A repülési jellemz kre kifejtett hatások: 
A rendelkezésre álló és a szükséges teljesítményre kifejtett hatások 
A sárkány különböz  konfigurációira és a különböz  légcsavar-beállításokra kifejtett hatások 
 

A légiüzemeltetési utasítás használata 
– útvonalrepüléskor 
– emelkedéskor – ASI színkódok (kék vonal) 
– süllyedéskor 
– fordulókban 

 
Az üzemképes motor/hajtóm  korlátozásai és kezelése 
 
Felszállás és megközelítés – vezethet ség és repülési jellemz k 
 
MEGJEGYZÉS: Biztonságos magasságon, a forgalmi kört l távol hajtandó végre 
 
A felszállási feladatot kiengedett futóm vel és felszállási konfigurációba állított fékszárnnyal kell 
végrehajtani (ha lehetséges) 
 
Annak a jelent sége, hogy a felszállás a biztonságos sebességgel vagy annál nagyobb sebességgel 
történjen 

– biztonságos sebességen. Lehetséges fenntartani a repül gép vezethet ségét, és 
egymotoros emelkedési sebességre gyorsítani behúzott futóm vel és fékszárnyakkal, nulla 
tolóer s beállítással. Ez után képes határozottan emelkedni. 

 
A biztonságos sebesség alatt történ  repülés jelent sége  

– a sebesség a biztonságos sebesség alatt és a Vmca fölött. Nehezebb fenntartani a 
vezethet séget, valószín leg magasságvesztés következik be a sebesség fenntartása, a 
fékszárny és futóm  behúzása, az egymotoros emelkedési sebességre történ  gyorsítás és a 
határozott emelkedés megvalósítása során.  

 
A legnagyobb egymotoros emelkedési sebesség jelent sége 

– a legnagyobb emelkedési sebesség elérésének lehet sége egy motorral és minimális 
késedelemmel. 

 
Az aszimmetrikus elhatározási magasság jelent sége 

– lehet ség arra, hogy fenntartsák a legnagyobb egymotoros emelkedési sebességet, 
vagy erre felgyorsítsanak; és megtartsák a géptengely-irányszöget (headinget), miközben 
behúzzák a futóm vet és a fékszárnyakat; az emelkedés el tt talán egy kis magasságvesztés 
következik be 
– e magasság alatt a repül gépnek a megközelítést már leszállással kell befejeznie. 

 
Motor-/hajtóm hiba felszállás során 

– a felszállási nekifutás során és csak a biztonságos sebesség alatt 
 

Motor-/hajtóm hiba felszállás után 
 

MEGJEGYZÉS: Biztonságos magasságban és legalább a felszállási biztonságos sebességgel kell 
megkezdeni, tekintettel az elnyújtott egymotoros emelkedés problémáira a fennálló körülmények között.  
 

Azonnali teend k: 
  az irány tartása és bedöntés alkalmazása 
  a sebesség kézben tartása és a teljesítmény megfelel  alkalmazása 
  az aszimmetrikus helyzet felismerése 
  a meghibásodott motor/hajtóm  azonosítása és az azonosítás meger sítése 

vitorlába állítás és az ellenállás csökkentése (az adott típusra vonatkozó eljárással) 
 újratrimmelés 

 

Kés bbi teend k 
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Miközben a legnagyobb egymotoros emelkedési sebességgel, aszimmetrikus teljesítménnyel a 
hosszúfal pozícióra emelkedik:  

l– a meghibásodás okának és t z jelenlétének ellen rzése 
– az üzemképes hajtóm  kezelésére vonatkozó megfontolások 
– a repül gép típusra és a repülési helyzetre vonatkozó gyakorlatok és eljárások 
– rádió-összeköttetés 
– üzemanyag kezelés 

 
Forgalmi kör, megközelítés és leszállás aszimmetrikus teljesítménnyel 
 
Hosszú és rövidfal (base leg) 

– a szabványos süllyedési eljárás használata 
– normál eljárások 
– megfontolások a futóm  és a fékszárny kiengedésével kapcsolatban 
– pozíció a rövidfalhoz 
– az üzemképes hajtóm  kezelése 
– sebesség és teljesítmény beállítások 
– a magasság fenntartása 

 
Végs  megközelítés 

–  „aszimmetrikus elhatározási sebesség” gyakorlat 
– a sebesség és a süllyedési sebesség kézben tartása 
– megfontolások a fékszárnyra vonatkozóan 

 
Újabb átstartolás aszimmetrikus teljesítménnyel (megszakított megközelítés) 

– az aszimmetrikus elhatározási magasság alatt nem lehetséges 
– a sebesség és a géptengely-irányszög (heading) kézben tartása 
– az ellenállás csökkentése, a futóm  behúzása 
– a Vyse fenntartása 
– határozott emelkedés elérése és fenntartása 

 
Motor-/hajtóm  hiba az összes motorral/hajtóm vel végrehajtott megközelítés vagy megszakított 
megközelítés során 
 
MEGJEGYZÉS: Nem szabad az aszimmetrikus elhatározási magasság alatti magasságról indítani, és a 
fékszárny csak részben legyen kiengedve. 
 

– a sebesség és a magasság kézben tartása 
– a fékszárnyon ébred  ellenállás csökkentése 
– döntés, hogy megkísérlik-e a leszállást vagy átstartolnak 
– a süllyedési sebesség kézben tartása, ha folytatják a megközelítést 
– ha megkezdik az átstartolást: tartsák fenn Vyse-t, fékszárny és futóm  legyen behúzva, 
és érjék el valamint tartsák fenn a határozott emelkedést 

 
MEGJEGYZÉS: Ilyen helyzetben felmerül  motor-/hajtóm hibát legalább egyszer be kell mutatni és 
gyakorolni a tanfolyam során.  
 
M szerrepülés aszimmetrikus teljesítménynél 
 
Repülési m szerek ellen rzése és az üzemképes területek 

– egyenes vonalú, vízszintes repülés 
– emelkedés és süllyedés 
– állandó sebesség  fordulók 
– vízszintes, emelked  és süllyed  fordulók, beleértve az el re megadott géptengely-
irányszögre (headingre) való fordulást 
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55. függelék 
Tanfolyam a m szerjogosítás oktatói jogosítás megszerzéséhez (repül gépre) (IRI(A)) 
(Lásd 1.395 pont, 30. függelék) 
 
 
 
A TANFOLYAM CÉLJA 
 
 
 
1  Az IRI(A) tanfolyamnak különösen hangsúlyoznia kell az egyén szerepét az emberi tényez k 
fontosságával kapcsolatban az ember-gép környezetben. Különösen oda kell figyelni a kérelmez  
érettségi szintjére és megítél  képességére, beleértve azt, hogy mennyire képes megítélni másokat, a 
viselkedésmintájukat és a különböz  végzettségi szintjüket.  
 
2 A oktatás és tanulás szakasz kivételével az elméleti és repülési képzés tematikájában megadott 
tantárgyak összes részlete kiegészítése a m szerjogosítás megszerzésére irányuló, pilótáknak szóló 
tanfolyam anyagának, és a kérelmez nek ezt már ismernie kell. Így a tanfolyam célja: 
 

a) felfrissíteni és naprakész szintre hozni az oktatónövendék m szaki tudását; 
 
b) a moduláris m szerrepülési tanfolyam követelményei szerint képezni a pilótákat (12. Függelék); 
 
c) lehet vé tenni a kérelmez  számára, hogy kifejlessze magában a szükséges oktatói 

technikákat, amelyek segítségével a m szerjogosítás kiadásához szükséges szinten képes oktatni 
m szerrepülést, rádió navigációt és m szeres eljárásokat; és  

 
d) biztosítani, hogy az oktatónövendék megfelel en magas színvonalon képes repülni.  
 

3 A tanfolyam során fel kell hívni a kérelmez k figyelmét a saját hozzáállásukra a 
repülésbiztonság fontos kérdéséhez. A tanfolyam egésze során alapvet  célkit zés kell, hogy legyen a 
biztonság tudatosítása. Rendkívül fontos, hogy a tanfolyam arra irányuljon, hogy megadja a 
kérelmez knek azt a tudást, jártasságot és hozzáállást, ami egy oktató feladatai szempontjából 
szükséges. Ennek elérésé érdekében, ami a célkit zéseket érinti, a tanfolyam tematikája tartalmazza 
legalább az alábbi területeket.  
 
 
 
 
 



23318 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám

 
1. RÉSZ 

OKTATÁS ÉS TANULÁS 
Tétel száma 
 
1  TANULÁSI FOLYAMAT 
 

Motiváció 
Érzékelés és megértés 
Memória és használata 
Szokások és átvitel 
A tanulás akadályai 
A tanulás ösztönzése 
Tanulási módszerek 
A tanulás mértéke 
 

2   OKTATÁSI FOLYAMAT 
 

A hatékony oktatás összetev i 
Az oktatói tevékenység megtervezése 
Oktatási módszerek 
Oktatás az „ismertt l” az „ismeretlenig” 
Az „óratervek” használata 
 

3  KÉPZÉSI FILOZÓFIÁK 
 

A strukturált (jóváhagyott) képzési tanfolyamok értéke 
Az el re megtervezett tematika fontossága 
Az elméleti tudás és a repülésoktatás összekapcsolása 
 

4  AZ ALKALMAZOTT OKTATÁS TECHNIKÁI 
 

 a. Elméleti ismeretek - Tantermi oktatási technikák 
Képzési segédeszközök használata 
Csoportos el adások 
Egyéni eligazítások 

  Növendékek részvétele/megbeszélések 
 

b. REPÜLÉS – Repülés közben alkalmazandó oktatási technikák 
  A repülési/pilótafülke környezet 
  Az alkalmazott oktatás technikái 
  Repülés utáni, és közbeni ítél képesség és döntéshozás 
 
5  A NÖVENDÉKEK ÉRTÉKELÉSE ÉS VIZSGÁZTATÁSA 
  

 a. A növendékek teljesítményének értékelése 
 
  Az el rehaladást ellen rz  vizsgák szerepe 
  A tudás felidézése 
  A tudás átalakítása mély megértéssé 
  A mély megértés átalakítása tudatos tevékenységekké 
  Az igény, hogy az el rehaladás gyorsaságát értékeljük 
 
 b. A növedékek hibáinak elemzése 
 

  A hibák okainak megállapítása 
  El ször a nagy hiányosságok, és csak utána a kisebbek kezelése 
  A túlzott mérték  kritizálás elkerülése 
  A tömör és világos kommunikáció szükségessége 
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6  A KÉPZÉSI PROGRAM KIALAKÍTÁSA 
   
  Az órák megtervezése 
  Felkészülés 
  Magyarázatok és demonstráció 
  A növendékek részvétele és gyakorlás 
  Értékelés 
 
7  AZ EMBERI TELJESÍT KÉPESSÉG ÉS KORLÁTAI A REPÜLÉSOKTATÁSBAN 
 

Élettani tényez k 
  Pszichológiai tényez k 
  Az emberi információ feldolgozási folyamat 
  Viselkedésformák 
  Az ítél képesség és döntéshozási képesség kialakulása 
 
8 VESZÉLYEK, AMIKET A REPÜL GÉPEN, REPÜLÉS SORÁN SZIMULÁLT RENDSZERHIBÁK 

ÉS ÜZEMZAVAROK OKOZHATNAK  
 

A biztonságos magasság kiválasztása 
A „zsigeri szinten” begyakorolt eljárások fontossága  
Folyamatoson tudatában lenni a repül gép helyzetének  
Ragaszkodás a helyes eljárásokhoz 
 

9 AZ OKTATÁS ADMINISZTRÁLÁSA 
 

Repülési/elméleti oktatás nyilvántartása 
A pilóta személyes hajózónaplója 
A repülési/földi tanterv 
Tananyag 
Hivatalos nyomtatványok 
Légiüzemeltetési utasítás 
Repülésre felhatalmazó dokumentációk 
Légijárm  dokumentumai  
A magánpilóta szakszolgálati engedélyek szabályzása 

 
MEGJEGYZÉS: Ennek a résznek az ajánlott órafelbontása megtalálható az AMC 1.340 Repülés oktató 
képzés cím  részben.  
 

2. RÉSZ 
 

AZ ELMÉLETI OKTATÁS TEMATIKÁJA 
 
Az alább feltüntetett elméleti tárgyakat arra kell felhasználni, hogy az oktató tanítási készségét 
fejlesszék. A kiválasztott tételek kapcsolódjanak a növendék eddigi ismereteihez és az IR(A) képzésben 
alkalmazzák. 
 
ÁLTALÁNOS TANTÁRGYAK 
 
ÉLETTANI/PSZICHOLÓGIAI TÉNYEZ K 
 
Érzékelés 
Térbeli tájékozódási zavar 
Illúziók az érzékelésben 
Stressz 
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REPÜLÉSI M SZEREK 
 
Sebesség kijelz  
Magasságmér  
Függ leges sebesség mér  (variométer) 
Géptengely-irányszög (heading) kijelz  (irányt ) 
Elfordulás és csúszás jelz   
Mágneses irányt  
 
A fenti m szerekkel kapcsolatban az alábbi témákat kell átvenni: 
 
A m ködés alapelvei 
Hibák és az üzemképesség repülés közbeni ellen rzése  
Rendszer meghibásodások  
 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓS BERENDEZÉSEK 
 
A rádiónavigáció alapelvei 
VHF RTF csatornák használata 
A morze kód 
A rádiónavigációs berendezések alapelvei 
VHF Körsugárzó (VOR) 
Eszközei a földön és a repül gépen 
URH iránykeres  (VHF/DF) 
Rádiólokátoros észlelés és helymeghatározás (RADAR) 
Eszközei a földön 
Els dleges radar 
Másodlagos légtérellen rz  radar 
Eszközei a repül gépen 
Transzponderek 
Precíziós bevezet  rendszer 
Más navigációs rendszerek (ha vannak) a jelenlegi üzemeltetésben 
Eszközei a földön és a repül gépen 
Távolságmér  berendezés (DME) 
Eszközei a földön és a repül gépen 
Marker rádióadó 
Eszközei a földön és a repül gépen 
Repülés el tti üzemképesség ellen rzések 
A m szerek hatótávolsága, pontossága és korlátai 
 
MEGFONTOLÁSOK REPÜLÉSTERVEZÉSKOR 
 
LÉGIFORGALMI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY (AIP) 
 
A tanfolyamon az alábbi listán lév  pontokat kell átvenni, de az oktatási id  meghatározásánál 
figyelembe kell venni a kérelmez  rátermettségét és repülési tapasztalatát.  
 
Bár a listán, ezen címszó alatt számos pont kiegészítése a PPL/CPL/IR tematikának, az oktatónak 
biztosítania kell, hogy a növendék képzése során valamikor találkozzon velük, és kell hagyni elegend  
id t a tanfolyamon arra, hogy ezeket a pontokat szükség szerint átnézzék. 
 
A Légiforgalmi tájékoztató kiadvány (AIP) 
1. és 2. osztályú NOTAM  
Légiforgalmi tájékoztató körlevelek (AIC) 
Üzemeltetési információk  
 
Repülési szabályok és a légiforgalmi szolgálatokat érint  szabályok (RAC) 
Látvarepülési szabályok (VFR) és m szeres repülési szabályok (IFR) 
Repülési tervek és a légiforgalmi szolgálatok üzenetei 
A légiforgalmi szolgálatok radarhasználata 
Rádióhiba 
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A légtér osztályozása  
Légtér-korlátozások és veszélyek 
 
Várakozási eljárások és a leszálláshoz történ  megközelítés eljárásai  
Precíziós megközelítések/Nem precíziós megközelítések 
Megközelítés radarbevezetéssel  
Megszakított megközelítés 
Vizuális man verezés m szeres megközelítés után (circling) 
Konfliktus veszélyek nem ellen rzött légtérben  
 
Rádió-összeköttetés  
A szolgálatok típusai 
A rádió-navigációs eszközökre vonatkozó AIP adatok kigy jtése 
 
Rendelkezésre álló térképek 
Útvonali 
Indulási és érkezési 
M szeres megközelítési és leszállási 
Módosító, javító és átdolgozó szolgáltatások 
 
ÁLTALÁNOS REPÜLÉSTERVEZÉS 
 
A repüléstervezés céljai 
A repül gép és a motor/hajtóm  teljesítményét befolyásoló tényez k 
Kitér  repül tér/repül terek kiválasztása 
Meteorológiai információ megszerzése 
Rendelkezésre álló szolgálatok 
Id járási eligazítás 
 
Telefonos és elektronikus adatfeldolgozás 
Aktuális id járás jelentések (TAF, METAR és SIGMET táviratok) 
El rejelzés az útvonalra 
A megszerzett meteorológia információk jelent sége az üzemeltetésben (beleértve a jegesedést, 
turbulenciát és látástávolság (visibility)) 
Megfontolások a magasságra nézve 
A következ  fogalmak meghatározásai: 
Átváltási magasság 
Átváltási szint 
Repülési szint 
QNH 
Körzeti QNH 
A magasságmér  standard légnyomásra való beállítása  
QFE 
Magasságmér  beállítási eljárások 
Repülés el tti magasság ellen rzések 
Felszállás és emelkedés 
Útvonalrepülés 
Megközelítés és leszállás 
Megszakított megközelítés 
Terepszint feletti magasság 
A minimális biztonságos útvonali magasság kiválasztása 
M szerrepülési szabályok 
A térképek el készítése 
Az útvonalak és repülési szintek megválasztása 
A repülési terv/hajózó napló kitöltése 
Bejegyzések a hajózó naplóba 
A használatos földi navigációs eszközök 
Frekvenciák/azonosítás 
Radiálok és rádióirányok  
Repülési pályák (track-ek) és ellen rzési pontok 
Biztonságos magasság(ok) 
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Üzemanyag számítások 
 
Légiforgalmi irányítói frekvenciák (VHF) 
Torony, megközelítési, útvonali, radar, FIS, ATIS és id járás jelentések 
Minimális szektor magasság  a célrepül téren és a kitér  repül tereken 
Az elhatározási magasság meghatározása a célrepül térre és a kitér  repül terekre  
 
A M SZERJOGOSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EL JOGOK  
 
Az ellen rzött légtéren kívül 
Az ellen rzött légtéren belül 
 
Az érvényesség id tartama és megújítási eljárások 
 

3. RÉSZ 
 

REPÜLÉSOKTATÁSI TEMATIKA 
 

HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSOK ÉS REPÜLÉSI FELADATOK 
 

1 M szerrepülés (A tanfolyam f oktatója által megítélt mértékben átdolgozható) 
 

2 M szerrepülés (haladó) 
 

3 Rádiónavigáció (alkalmazott eljárások) – a VOR használata 
 

4 Rádiónavigáció (alkalmazott eljárások) – az NDB használata 
 

5 Rádiónavigáció (alkalmazott eljárások) – az URH iránykeres  (VHF/DF) használata  
 

6 Rádiónavigáció (alkalmazott eljárások) – a DME használata 
 

7 Rádiónavigáció (alkalmazott eljárások) – a transzponderek használata 
 

8 Rádiónavigáció (alkalmazott eljárások) – útvonali radarszolgáltatások használata 
 

9 Repülés el tti, indulási és megközelítési eljárások 
 

10 M szeres megközelítés – Megközelítés ILS-sel a megadott minimumokon –  
 

Eljárások megszakított megközelítés esetén  
 

11 M szeres megközelítés – Megközelítés NDB-vel a megadott minimumokon –  
 

Eljárások megszakított megközelítés esetén 
 

12 Rádiónavigáció (alkalmazott eljárások) – a GPS használata (kidolgozás alatt) 
 
 

1. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁS 
 
(Alapvet ) M SZERREPÜLÉS  
 
Repülési m szerek 
Élettani megfontolások 
A m szerek által kijelzett értékek elfogadása 
 Térbeli m szeres repülés 
 Bólintási szög kijelzés 

D léshelyzet kijelzése  
A számlap különböz  megjelenítései 
Bevezetés a m horizont használatába  
Bólintási szöghelyzet 
D léshelyzet 
A géptengely-irányszög (heading) tartása és kiegyensúlyozott repülés  
A m szerek korlátai (beleértve a rendszerek m ködési hibáit) 
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TÉRBELI HELYZET, TELJESÍTMÉNY 
 
Térbeli m szeres repülés 
 
Repülés ellen rz  m szerek 
Motorellen rz  m szerek 
A teljesítmény és a konfiguráció megváltoztatásának hatása 
A m szerkijelzések keresztellen rzése 
A m szerek által jelzett értékek értelmezése és feldolgozása 
Közvetlen és közvetett kijelzések (Motorellen rz  m szerek) 
M szerek késése 
M szerek pásztázása 
 
ALAPVET  REPÜLÉSI MAN VEREK (TELJES M SZERFAL HASZNÁLATA) 
 
Egyenes vonalú, vízszintes repülés, különböz  sebességekkel és repül gép konfigurációkkal 
Emelkedés 
Süllyedés 
Szabványos fordulók 
Vízszintes repülés, emelkedés, süllyedés megadott géptengely-irányszögekre (headingekre) 
 
1. REPÜLÉSI FELADAT 
 
(Alapvet ) M SZERREPÜLÉS 
 
Élettani érzetek 
M szerek által mutatott értékek értelmezése és feldolgozása 
Térbeli m szeres repülés 
Bólintási szöghelyzet 
D léshelyzet 
A géptengely-irányszög (heading) tartása és kiegyensúlyozott repülés  
Térbeli m szeres repülés 
A teljesítmény és a konfiguráció megváltoztatásának hatása 
A m szerek keresztellen rzése 
M szerek pásztázása 
 
ALAPVET  REPÜLÉSI MAN VEREK (TELJES M SZERFAL HASZNÁLATA) 
 
Egyenes vonalú, vízszintes repülés, különböz  sebességekkel és repül gép konfigurációkkal 
Emelkedés 
Süllyedés 
Szabványos fordulók 
Vízszintes repülés, emelkedés, süllyedés megadott géptengely-irányszögekre (headingekre) 
 
2. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
M SZERREPÜLÉS (Haladó) 
 
Teljes m szerfal használata 
30 -os bedöntés  fordulók 
Szokatlan térbeli helyzet – kivétel bel le 
Átváltás m szerrepülésre felszállás után 
Repülés letakart m szerekkel (részben korlátozott m szerfallal) 
Alapvet  repülési man verek 
Szokatlan térbeli helyzet – kivétel bel le 
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2. REPÜLÉSI FELADAT 
 
Teljes m szerfal használata 
30 -os fordulók 
Szokatlan térbeli helyzet – kivétel bel le 
Repülés letakart m szerekkel (részben korlátozott m szerfallal) 
A fenti feladatok ismétlése 
 
3. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (ALKALMAZOTT ELJÁRÁSOK) 
 
VOR (VHF KÖRSUGÁRZÓ) HASZNÁLATA 
 
Útvonali VOR állomások rendelkezésre állása 
Állomások frekvenciája és azonosítása  
A jel vételének hatótávolsága 
A magasság hatása 
VOR radiálok 
 
VOR irányszög kiválasztó használata (OBS) 
TO/FROM jelzés 
Tájékozódás 
Radiálok kiválasztása 
Megadott radiál elfogása 
Az elfogás pontjáig vissza lév  távolság becslése 
A szél hatása 
A radiál megtartása 
Útvonal meghatározás a VOR állomás felé/ a VOR állomástól 
Eljárásfordulók 
Átrepülés az állomás fölött 
Fix pozíciók (ellen rz  pontok) meghatározása két VOR adó segítségével 
Fix pozíciók (ellen rz  pontok) el zetes megadása az útszakaszon 
A földfeletti sebesség becslése és id mérés 
Várakozási eljárások 
Különböz  csatlakozási eljárások 
Rádió-összeköttetés (Adásvételi eljárások és rádió-összeköttetés a légiforgalmi szolgálattal) 
 
3. REPÜLÉSI FELADAT 
  
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (ALKALMAZOTT ELJÁRÁSOK) 
 
VOR (VHF KÖRSUGÁRZÓ) HASZNÁLATA 
 
Az állomások kiválasztása és azonosítása 
Tájékozódás 
Megadott radiál elfogása 
Adásvételi eljárások és rádió-összeköttetés a légiforgalmi szolgálattal 
Radiál megtartása a VOR adó felé 
Az állomás fölött való átrepülés felismerése 
Radiál megtartása a VOR adótól távolodva 
Eljárásfordulók 
Fix pozíciók (ellen rz  pontok) meghatározása két VOR adó segítségével 
A földfeletti sebesség becslése és id mérés 
 
Várakozási eljárások /Csatlakozások 
 
Várakozás egy el re megadott fix pozíción (ellen rz  pontok) 
Várakozás egy VOR állomás fölött 
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4. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁS 
 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (ALKALMAZOTT ELJÁRÁSOK) 
  
AZ ADF (AUTOMATIKUS RÁDIÓIRÁNYKERES ) HASZNÁLATA  
 
NDB-k (körsugárzó rádiónavigációs állomások) rendelkezésre állása az útvonalon  
Helyük, frekvenciájuk, ráhangolás (szükség szerint) és azonosítási kódok 
A jel vételének hatótávolsága 
Sztatikus interferencia 
Éjjeli hatás 
Állomások interferenciája 
Hegyhatás 
Parti visszaver dés 
Tájékozódás az NDB-hez képest 
Célra repülés 
Egy el re megadott mágneses irányszög elfogása és célkövetés az állomás felé  
Átrepülés az állomás fölött 
Célkövetés az állomástól távolodva 
Az id /távolság ellen rzése 
Fix pozíciók (ellen rz  pontok) meghatározása két NDB-vel vagy egy NDB és egy másik földi 
rádiónavigációs állomás segítségével 
Várakozási eljárások/Különböz  jóváhagyott csatlakozási eljárások  
 
Rádió-összeköttetés (Adásvételi eljárások és kapcsolattartás a légiforgalmi szolgálattal) 
 
4. REPÜLÉSI FELADAT 
 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (ALKALMAZOTT ELJÁRÁSOK) 
  
AZ ADF (AUTOMATIKUS RÁDIÓIRÁNYKERES ) HASZNÁLATA  
 
Az NDB kiválasztása, ráhangolás az adóra és azonosítása 
Tájékozódás ADF-fel 
Rádió-összeköttetés (Adásvételi eljárások és kapcsolattartás a légiforgalmi szolgálattal) 
Célra repülés 
Célkövetés az állomás felé  
Átrepülés az állomás fölött 
Célkövetés az állomástól távolodva 
Az id /távolság ellen rzése 
Egy el re megadott mágneses irányszög elfogása 
Fix pozíciók (ellen rz  pontok) meghatározása két NDB-vel vagy egy NDB és egy másik földi 
rádiónavigációs állomás segítségével 
ADF várakozási eljárások/Különböz  jóváhagyott csatlakozásii eljárások  
 
5. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (ALKALMAZOTT ELJÁRÁSOK) 
 
URH IRÁNYKERES  (VHF/DF) HASZNÁLATA 
 
VHF/DF rendelkezésre állása az útvonalon 
Helyük, frekvenciájuk, állomások hívójelei és az üzemidejük  
A jel és lehetséges elfogásának hatótávolsága 
A magasság hatása 
Rádió-összeköttetés (Adásvételi eljárások és kapcsolattartás a légiforgalmi szolgálattal) 
Különböz  típusú irányszögek, például QTE, QDM, QDR megszerzése és használata 
Állomásra való célra repülés 
A szél hatása 
Fix pozíciók (ellen rz  pontok) meghatározása két VHF/DF-fel vagy egy VHF/DF és egy másik földi 
rádiónavigációs állomás segítségével 
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A földfeletti sebesség becslése és id mérés 
 
 
5. REPÜLÉSI FELADAT 
 
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (ALKALMAZOTT ELJÁRÁSOK) 
 
URH IRÁNYKERES  (VHF/DF) HASZNÁLATA 
 
Kapcsolatfelvétel a VHF/DF állomással 
Adásvételi eljárások és kapcsolattartás a légiforgalmi szolgálattal 
QDR és QTE megszerzése és használata 
Állomásra való célra repülés 
A szél hatása 
Fix pozíciók (ellen rz  pontok) meghatározása két VHF/DF-fel vagy egy VHF/DF és egy másik földi 
rádiónavigációs állomás segítségével 
A földfeletti sebesség becslése és id mérés 
 
6. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
DME (távolságmér  berendezés) HASZNÁLATA 
 
DME berendezések rendelkezésre állása 
Helyük, frekvenciájuk és azonosítási kódok 
A jel vételének hatótávolsága 
Ferde távolság 
DME használata a távolság, a földfeletti sebesség és id mérés meghatározásához  
Fix pozíció (ellen rz  pont) meghatározása DME-vel 
 
6. REPÜLÉSI FELADAT  
 
DME (távolságmér  berendezés) HASZNÁLATA 
 
Az állomás kiválasztása és azonosítása 
Az eszköz funkcióinak használata  
Távolság  
Földfeletti sebesség 
Id mérés 
Megközelítés DME íven (DME ARC) 
Várakozás DME segítségével 
 
7. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
TRANSZPONDEREK (SSR) HASZNÁLATA 
 
A transzponderek m ködése 
Kódkiválasztási eljárás 
Vészhelyzeti eljárások 
El vigyázatosság a fedélzeti eszköz használatánál 
 
7. REPÜLÉSI FELADAT 
 
TRANSZPONDEREK (SSR) HASZNÁLATA 
 
A transzponderek m ködése 
Transzponderek típusai 
Kódkiválasztási eljárás 
Vészhelyzeti eljárások 
El vigyázatosság a szükséges kód kiválasztásánál  
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8. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
ÚTVONALI RADAR HASZNÁLATA  
 
Radar szolgálatok rendelkezésre állása 
Helyük, az állomások frekvenciája, hívójelek és üzemidejük 
AIP-k és NOTAM-ok 
A szolgáltatás rendelkezésre állása 
Rádió-összeköttetés (Adásvételi eljárások és kapcsolattartás a légiforgalmi szolgálattal) 
Repülésirányítói tanácsadó szolgálat  
Vészhelyzeti szolgálatok 
Légijárm vek elkülönítésének szabványai  
 
8. REPÜLÉSI FELADAT 
 
ÚTVONALI RADAR HASZNÁLATA 
 
Rádió-összeköttetés (Adásvételi eljárások és kapcsolattartás a légiforgalmi szolgálattal) 
Kapcsolat felvétele a szükséges szolgálattal és a pozíció jelentése 
A konfliktushelyzetet eredményez  forgalom jelentésének módszere 
Terepszint feletti magasság 
 
9. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
REPÜLÉS EL TTI TEEND K ÉS INDULÁS A REPÜL TÉRR L 
 
A fedélzeti rádió üzemképességének megállapítása 
Navigációs berendezések 
A indulási engedély megszerzése (ATC clearance) 
A rádiónavigációs eszközök beállítása felszálláshoz, például VOR frekvenciák, a szükséges radiálok 
stb. 
Indulási eljárások, frekvencia-váltások 
A magasság és pozíció jelentése szükség szerint 
Szabványos m szeres indulási eljárások (SID-ek) 
Az akadálymentességre vonatkozó megfontolások  
 
9. REPÜLÉSI FELADAT 
 
REPÜLÉS EL TTI TEEND K ÉS INDULÁS A REPÜLTÉRR L 
 
A rádió-berendezés üzemképességének ellen rzése 
Indulási engedély (ATC clearance) 
Földi rádiónavigációs eszköz kiválasztása 
Frekvenciák, radiálok, stb. 
Indulás el tti ellen rzések, frekvencia-váltások, a magasság és a pozíció jelentése 
Szabványos m szeres indulási eljárások (SID-ek) 
 
10. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
KEZDETI/KÖZBENS /VÉGS  MEGKÖZELÍTÉSI ELJÁRÁSOK  
 
Precíziós megközelítés térképei 
A kezdeti megközelítési vonatkozási pont (IAF) megközelítése és a minimális szektor magasság (MSA) 
Követelmények a földi rádió-navigációs berendezésekre vonatkozóan, például radar, ADF stb.  
Rádió-összeköttetés (kapcsolattartás a légiforgalmi szolgálattal és adásvételi kifejezések) 
 
Áttekintésre: 
Várakozási eljárások 
A végs  megközelítés útvonala 
Egy bels  képet kialakítani a megközelítésr l 
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A megközelítés el tti ellen rzések végrehajtása 
A kezdeti megközelítés eljárása 
Az ILS frekvenciák kiválasztása és azonosítás  
Az akadályok feletti legkisebb biztonságos magasság (OCA/OCH) 
Üzemeltetési minimumok 
A megközelítési útvonal tartása függ leges és vízszintes irányban  
A távolság, a földfeletti sebesség és a süllyedés gyorsaságának felmérése a végs  megközelítés 
kezd pontjától a repül térig 
DME használata (lehet ség szerint) 
Átstartolási eljárás és eljárás megszakított megközelítés esetén 
A közzétett utasítások áttekintése 
Átváltás m szerrepülésr l látás utáni repülésre (érzéki csalódások) 
 
10. REPÜLÉSI FELADAT 
 
PRECÍZIÓS MEGKÖZELÍTÉSI ELJÁRÁS 
 
Kezdeti megközelítés az ILS-hez 
A megközelítés tervezésének végrehajtása 
Várakozási eljárás 
Frekvencia kiválasztása és az ILS azonosítása 
A közzétett eljárás áttekintése és a minimális szektor magasságnak ismerete 
Rádió-összeköttetés (kapcsolattartás a légiforgalmi szolgálattal és adásvételi kifejezések) 
Az üzemeltetési minimumok meghatározása és a magasságmér  beállítása 
Megfontolások az id járással kapcsolatban, például a felh alapra és a látástávolságra (visibility-re) 
vonatkozóan 
A futópálya fények rendelkezésre állása 
ILS belépési eljárások 
Radarvektor 
Eljárásirányítási módszerek 
A megközelítés, végs  megközelítés kezdetét l a repül térig tartó id tartamnak becslése  
 
A következ k meghatározása: 
A süllyedés mértéke a végs  megközelítés során 
 
Talajmenti szélsebesség és a leszállópálya hossza 
Az észben tartandó akadálymagasságok m szeres megközelítés után, látás után történ  
man verezésnél 
Körözési (circling) megközelítés 
 
 
A megközelítés: 
A végs  megközelítés kezdeti pontjánál 
DME használata (lehet ség szerint) 
Kapcsolattartás a légiforgalmi szolgálattal 
Jegyezze fel az id t és állítsa be a sebességet és süllyedés mértékét 
Az iránysáv és a siklópálya tartása 
Számítson a szélsebesség változására és arra, hogy ennek milyen hatása lesz a sodródásra  
Elhatározási magasság 
A leszállópálya iránya 
Eljárások túlrepülés és megszakított megközelítés esetén 
Átváltás m szerrepülésr l látás utáni repülésre 
Körözési (circling) megközelítés 
Látás szerinti megközelítés a leszálláskor  
 
11. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
NEM PRECÍZIÓS MEGKÖZELÍTÉSI ELJÁRÁSOK 
 
Térképek nem precíziós megközelítéshez 
Kezdeti megközelítés a kezdeti megközelítési vonatkoztatási pontig (IAF) és a szektorban megengedett 
minimális magasság (MSA) 
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Kapcsolattartás a légiforgalmi szolgálattal 
Rádió-összeköttetés (a légiforgalmi eljárások és adásvételi kifejezések) 
 
A megközelítés megtervezése:  
Várakozási eljárás 
A megközelítési útvonal (track) 
Bels  kép kialakítása a megközelítésr l 
Kezdeti megközelítési eljárás 
Üzemeltetési minimumok 
A megközelítés tervezésének végrehajtása  
A megközelítési útvonal tartása függ leges és vízszintes irányban  
A távolság, a földfeletti sebesség és a süllyedés mértékének felmérése a végs  megközelítés 
kezd pontjától (FAF) a repül térig 
DME használata (lehet ség szerint) 
Átstartolási eljárás és eljárás megszakított megközelítés esetén 
A közzétett utasítások áttekintése 
Átváltás m szerrepülésr l látás utáni repülésre (érzéki csalódások) 
Körözési (circling) megközelítés 
Látás szerinti megközelítés a leszálláskor  
 
11. REPÜLÉSI FELADAT 
 
NEM PRECÍZIÓS MEGKÖZELÍTÉSI ELJÁRÁSOK 
 
A megközelítés tervezésének végrehajtása, beleértve:  
 
A következ k meghatározása: 
 
A süllyedés mértéke a végs  megközelítés kezdeti pontjától (FAF) 
 
Talajmenti szélsebesség és a leszállópálya hossza 
Az észben tartandó akadálymagasságok m szeres megközelítés után, látás után történ  
man verezésnél 
Körözési (circling) megközelítés 
Átstartolási eljárás és eljárás megszakított megközelítés esetén 
 
Kezdeti megközelítés  
Frekvencia kiválasztása és azonosítása  
A közzétett eljárás áttekintése és a minimális szektor  magasságnak ismerete 
Kapcsolattartás a légiforgalmi szolgálattal és adásvételi kifejezések 
Az elhatározási magasság meghatározása és a magasságmér  beállítása 
Megfontolások az id járással kapcsolatban, például a felh alapra és a látástávolságra (visibility-re) 
vonatkozóan 
A futópálya fények rendelkezésre állása 
A bevezet  útvonal meghatározása 
A végs  megközelítés kezdeti pontjától a megszakított megközelítést jelent  pontig (MAP) tartó id  
becslése 
 
Kapcsolattartás a légiforgalmi szolgálattal  
Az „outbound” eljárás (beleértve a leszállás el tti ellen rzések elvégzését) 
A bevezet  eljárás 
Az azonosítási kód újbóli ellen rzése 
A magasságmér  beállításának újbóli ellen rzése 
A végs  megközelítés 
Jegyezze fel az id t és állítsa be a sebességet és süllyedés mértékét 
A végs  megközelítés útvonalának tartása 
Számítson a szélsebesség változására és arra, hogy ennek milyen hatása lesz a sodródásra  
Minimális Süllyedési Magasság(MDA/H) 
A leszállópálya iránya 
Eljárás átstartolás és megszakított megközelítés esetén 
Átváltás m szerrepülésr l látás utáni repülésre (érzéki csalódások) 
Látás szerinti megközelítés 
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12. HOSSZÚ ELIGAZÍTÁSI FELADAT 
 
REPÜLÉSI FELADATOK 
 
GPS használata 
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56. függelék 
Tanfolyam a repül személyzeti együttm ködés oktatásához (MCCI(A)) szükséges felhatalmazás 
megszerzéséhez 
(Lásd 1.417 pont, 47. függelék) 
 
A TANFOLYAM CÉLKIT ZÉSE 
 
1 A tanfolyamot úgy kell kialakítani, hogy megfelel  képzést nyújtson a kérelmez nek az elméleti 
ismeretek oktatásából és a földi repülésgyakorló berendezéseken történ  oktatásból, hogy oktathassa a 
repül személyzeti együttm ködés (MCC) azon vonatkozó részeit, amelyek egy kérelmez  els  
többpilótás repül gépre szóló típus jogosításának megszerzéséhez szükségesek.  
 
2 A kérelmez  hozzáértését, azaz, hogy megkaphatja-e az MCCI(A) jogosítást, úgy fogják 
meghatározni, hogy tartania kell a légiközlekedési hatóság által erre a célra kijelölt TRI(A), SFI(A) vagy 
MCCI(A) felügyelete alatt a megfelel  színvonalon egy legalább 3 óra MCC képzést a vonatkozó FNPT-
n vagy repülési szimulátoron.  
 

1. RÉSZ 
 

OKTATÁS ÉS TANULÁS 
Tétel száma 
 
1  TANULÁSI FOLYAMAT 
 

Motiváció 
Érzékelés és megértés 
Memória és használata 
Szokások és átvitel 
A tanulás akadályai 
A tanulás ösztönzése 
Tanulási módszerek 
A tanulás mértéke 
 

2  OKTATÁSI FOLYAMAT 
 

A hatékony oktatás összetev i 
Az oktatói tevékenység megtervezése 
Oktatási módszerek 
Oktatás az „ismertt l” az „ismeretlenig” 
Az „óratervek” használata 
 

3  KÉPZÉSI FILOZÓFIÁK 
 

A strukturált (jóváhagyott) képzési tanfolyamok értéke 
Az el re megtervezett tematika fontossága 
Az elméleti tudás és a repülésoktatás összekapcsolása 
 

4  AZ ALKALMAZOTT OKTATÁS TECHNIKÁI  
 

 a.  Elméleti ismeretek - Tantermi oktatási technikák 
Képzési segédeszközök használata 
Csoportos el adások 
Egyéni eligazítások 

  Növendékek részvétele/megbeszélések 
 
 b.  REPÜLÉS – Repülés közben alkalmazandó oktatási technikák 
  A repülési/pilótafülke környezet 
  Az alkalmazott oktatás technikái 
  Repülés utáni, és közbeni ítél képesség és döntéshozás 
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5  A NÖVENDÉKEK ÉRTÉKELÉSE ÉS VIZSGÁZTATÁSA 
  

 a. A növendékek teljesítményének értékelése 
 
  Az el rehaladást ellen rz  vizsgák szerepe 
  A tudás felidézése 
  A tudás átalakítása mély megértéssé 
  A mély megértés átalakítása tudatos tevékenységekké 
  Az igény, hogy az el rehaladás gyorsaságát értékeljük 
 
 b. A növedékek hibáinak elemzése 
 

  A hibák okainak megállapítása 
  El ször a nagy hiányosságok, és csak utána a kisebbek kezelése 
  A túlzott mérték  kritizálás elkerülése 
  A tömör és világos kommunikáció szükségessége 
 
6  A KÉPZÉSI PROGRAM KIALAKÍTÁSA 
   
  Az órák megtervezése 
  Felkészülés 
  Magyarázatok és demonstráció 
  A növendékek részvétele és gyakorlás 
  Értékelés 
 
7  AZ EMBERI TELJESÍT KÉPESSÉG ÉS KORLÁTAI A REPÜLÉSOKTATÁSBAN 
 

Élettani tényez k 
  Pszichológiai tényez k 
  Az emberi információ feldolgozási folyamat 
  Viselkedésformák 
  Az ítél képesség és döntéshozási képesség kialakulása 
 
8 VESZÉLYEK, AMIKET A REPÜL GÉPEN, REPÜLÉS SORÁN SZIMULÁLT RENDSZERHIBÁK 

ÉS ÜZEMZAVAROK OKOZHATNAK  
 

A biztonságos magasság kiválasztása 
A „zsigeri szinten” begyakorolt eljárások fontossága  
Folyamatoson tudatában lenni a repül gép helyzetének  
Ragaszkodás a helyes eljárásokhoz 
 

9 AZ OKTATÁS ADMINISZTRÁLÁSA 
 

Repülési/elméleti oktatás nyilvántartása 
A pilóta személyes hajózónaplója 
A repülési/földi tanterv 
Tananyag 
Hivatalos nyomtatványok 
Légiüzemeltetési utasítás 
Repülésre felhatalmazó dokumentációk 
Légijárm  dokumentumai 
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2. RÉSZ 
 

M SZAKI OKTATÁS 
 
1 A tanfolyam kapcsolódjon ahhoz a földi repülésgyakorló berendezés típushoz, amelyen a 
kérelmez  oktatni akar. A képzési program adja meg a teljes elméleti képzés részleteit.  
 
2 A képzés repül -személyzet együttm ködési vonatkozásaihoz kapcsolódó emberi tényez k 
azonosítása és alkalmazása (az ATPL 040. tematikájában megadott tényez k közül). 
 
3 Az oktatási program olyan képzési feladatokat tartalmazzon, amelyek illeszkednek a többpilótás 
típus jogosítás kérelmez jére vonatkozó MCC követelményekhez.  
 
Képzési feladatok 
 
A feladatokat, amennyire csak lehetséges, olyan szimulált környezetben kell végrehajtani, mintha 
kereskedelmi célú légiszállítási tevékenységet végeznének. Az oktatásnak a következ  területekre kell 
kiterjednie:   
 

a) repülés el tti felkészülés, beleértve a dokumentációt és a felszállási teljesítmény adatok 
kiszámítását; 

 
b) repülés el tti ellen rzések, beleértve a rádió és navigációs eszközök ellen rzését és beállítását; 
 
c) felszállás el tti ellen rzések, beleértve az hajtóm rendszer ellen rzését és azt, hogy a repülést 

végz  pilóta (PF) megtartja a repülés el tti eligazítást (briefinget);  
 
d) normál felszállások különböz  fékszárny beállításokkal, a repülést végz  és a repülést nem 

végz  pilóta (PF/PNF) feladatai, „call out-ok” 
 
e) megszakított felszállások; felszállások oldalszélben; felszállás a maximális felszállási tömeggel, 

motor-/hajtóm hiba V1 elérése után; 
 
f) a légijárm  rendszereinek normál és rendellenes m ködése, checklistek használata; 
 
g)  válogatott vészhelyzeti eljárások, tartalmazzák: motor-/hajtóm  hibát és tüzet, füst ellen rzése 

és megszüntetése, szélnyírás fel- és leszállás során, vészsüllyedés, egy repül személyzeti tag 
munkaképtelenné válása; 

 
h) a közelg  átesés korai felismerése és reagálás rá különböz  konfigurációkban; 
 
i) m szeres repülési eljárások, beleértve várakozási eljárásokat, precíziós megközelítést alap 

navigációs adatok segítségével (raw data), Flight Director és robotpilóta alkalmazásával, 
megközelítéseket miközben egy motor/hajtóm  szimuláltan üzemképtelen, nem precíziós és körözési 
(circling) megközelítéseket, a repülést végz  pilóta (PF) által tartott leszállás el tti eligazítást (briefinget); 
a navigációs eszközök beállítását, megközelítések közben „ a call out-okat”, a megközelítési és 
leszállási adatok kiszámítását; 

 
j)  átstartolások; normál illetve akkor, miközben egy motor/hajtóm  szimuláltan üzemképtelen; 

átváltás m szerrepülésr l látás szerinti repülésre az elhatározási magasság (DH), vagy a minimális 
süllyedési magasság (MDA/H) elérésekor.  
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57. függelék 
A vizsgáztatók teend inek egységesítése  
(Lásd 1.425 & 1.430 pont, 31. függelék) 
 

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 
 

1 A pilóták hozzáértésének színvonala nagymértékben a vizsgáztató jártasságától függ. A 
légiközlekedési hatóság tájékoztatja a vizsgáztatókat e rendelet követelményeir l, a jártassági vizsgák 
és készség ellen rzések lefolytatásáról, ezek dokumentálásáról és a jegyz könyvek megküldésér l. A 
vizsgáztatókat tájékoztatni kell a személyes adatok védelmének követelményir l, a felel sségr l, a 
balesetbiztosításról és díjakról. 
 
VIZSGÁZTATÓ FELHATALMAZÁSA 
 

2 Az 1.425(a) – (c) pontban megadott min sítési követelmények alól csak abban az esetben 
lehetséges felmentést adni, ha teljes kör en min sített vizsgáztató nem áll rendelkezésre. Ilyen eset 
lehet például egy új vagy ritka légijárm  típuson vagy osztályon végrehajtandó jártassági ellen rzés. 
Ebben az esetben a vizsgáztató rendelkezzen legalább olyan oktatói jogosítással, amely hasonló típusú 
és számú hajtóm vel rendelkez  repül gépre érvényes, és a repül gép tömege is hasonló 
nagyságrend . 
 

3 A vizsgáztatókat ellen rz  légiközlekedési hatósági felügyel k megfelelnek a vizsgáztatókkal 
szemben támasztott követelményeknek,. Amennyiben ez nem lehetséges a légiközlekedési hatósági 
felügyel k csak felügyel i min sítésben vannak jelen. 
 

4 A vizsgáztatóra vonatkozó egységes követelmények: 
 

 i a vizsgáztatási feladataikra vonatkozó követelmények ismerete; 
 

ii. az emberi teljesít képességnek és korlátainak a repülés-vizsgáztatásra vonatkozó 
alapismeretei; 

 

iii. a vizsgázó teljesítményének értékeléséhez szükséges alapismeretek; 
 

iv. e rendelet, a kapcsolódó JAR-ok, és az egységes alkalmazási eljárások (Joint 
Implementation Procedures – JIP-ek) 

 

v. jelen rendeletben meghatározott min ségbiztosítási követelmények 
 

vi. Repül -személyzeti együttm ködés (MCC), Emberi teljesít képesség és korlátai, ha 
alkalmazhatók.  

 

A légiközlekedési hatóság felügyeli és ellen rzi az 1.425(c) pont szerint végrehajtott egységesítési 
intézkedéseket.  
 

KORLÁTOZÁSOK 
 

5 A vizsgáztató nem tervezhet be egy munkanapra háromnál több, PPL-hez, CPL-hez, IR-hez 
vagy osztályjogosításhoz kapcsolódó vizsgát, vagy kett nél több, FI-hez, CPL/IR-hez vagy ATPL-hez 
kapcsolódó vizsgát, vagy négynél több, típus jogosításhoz kapcsolódó vizsgát.  
 

6 A vizsgáztató a munkatervében legalább három órát szánjon egy PPL, CPL, IR vagy 
osztályjogosítás vizsgára, és legalább négy órát FI, CPL/IR, ATPL vagy típus jogosítás vizsgára. Ez az 
id keret tartalmazza a repülés el tti eligazítást és felkészülést, a vizsga levezetését, a vizsga utáni 
eligazítást, a kérelmez  teljesítményének kiértékelését és a dokumentálást.  
 

7 A vizsgáztató hagyjon elég id t a kérelmez nek, hogy felkészüljön a vizsgára, de általában ez 
ne legyen több egy óránál.  
 

8 A vizsgáztató úgy tervezze meg a vizsgarepülést, hogy a repül gépen a repült id  és a földi 
repülés-gyakorló berendezésen a földi id  ne legyen kevesebb: 
 

 a) PPL és CPL esetén 90 percnél, ebbe beleértve a navigációs részt; 
 

 b) IR, FI és egypilótás típus-/osztályjogosítás esetén 60 percnél; és  
 

 c) CPL/IR és ATPL esetén 120 percnél.  
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A VIZSGA/ELLEN RZÉS CÉLJA 
 

9 Gyakorlati bemutató során megállapítani a vizsga/ellen rzés alkalmával, hogy a kérelmez  
megszerezte a szükséges ismereteket és elérte a szükséges jártassági/készség szintet, vagy a 
fentieknek továbbra is birtokában van; 
 

10  A képzés és a repülés oktatás min ségének javítása a bejegyzett szervezetnél, FTO-nál és 
TRTO-nál, a vizsgáztatók arról szóló visszajelzésein keresztül, a vizsgák/ellen rzések mely részei 
vezetnek a leggyakrabban a sikertelenséghez; 
 

11 Hozzájárulni a repülésbiztonsági el írások fenntartásához, és ahol lehetséges javításához, 
azáltal, hogy a vizsgáztatók jó repül gép-vezet i tevékenységet folytatnak és a repüléshez 
elengedhetetlen fegyelmet tanúsítanak a vizsgák során.  
 

  
 

A VIZSGA/ELLEN RZÉS LEFOLYTATÁSA 
 

12 A vizsgáztató biztosítja, hogy a kérelmez  a vizsgát/ellen rzést e rendelet követelményei szerint 
hajtja végre, és teljesítményét a megkívánt el írások szerint értékelik.  
 

13 A vizsga/ellen rzés tematika egyes részeiben található pontokat külön-külön kell végrehajtani és 
értékelni. Ha egy pont végrehajtása nem sikerül, úgy kell tekinteni, hogy az egész rész nem sikerült. A 
vizsgáztató nem változtathatja meg a vizsgának/ellen rzésnek az eligazításon kihirdetett id beosztását.  
 

14 Egy vizsgapont marginális vagy kérdéses teljesítése nem befolyásolhatja a vizsgáztatót a 
további pontok értékelésénél.  
 

15 A vizsgáztató egyezteti a vizsgázóval a repülés el tti eligazítás során a vizsga követelményeit 
és korlátozásait.  
 

16 Ha a vizsgát/ellen rzést befejezték, vagy nem folytatják, a vizsgáztató adjon tájékoztatást a 
kérelmez nek arról, hogy bizonyos pontok/részek miért nem sikerültek. Ha nem sikerült, vagy nem 
folytatják a jártassági vizsgát vagy készség ellen rzést, a vizsgáztató lássa el megfelel  tanácsokkal a 
kérelmez t, amelyek segítenek neki, amennyiben ismételten megpróbálja letenni a vizsgát/ellen rzést.   
 

17 Ha a kérelmez nek bármilyen megjegyzése vagy ellenkez  véleménye van a vizsga/ellen rzés 
utáni tájékoztatás során arról, hogy a vizsgáztató hogyan értékelte t, akkor ezt vizsgáztató bejegyzi a 
vizsga-jegyz könyvbe, majd aláírja és a kérelmez  ellenjegyzi. 
 

A VIZSGÁZTATÓ FELKÉSZÜLÉSE 
 

18 A vizsgáztató felügyeli a vizsga/ellen rz  repülésre való felkészülés minden mozzanatát, és 
ahol szükséges, az ATC résid  megszerzését vagy biztosítását.  
 

19 A vizsgáztató e rendelet követelményekkel összhangban megtervezi a vizsgát/ellen rzést. Csak 
a megfelel  vizsga-/ellen rzési lapon leírt man vereket és eljárásokat hajtják végre. Ugyanaz a 
vizsgáztató ne vizsgáztassa a kérelmez  beleegyezése nélkül még egyszer azt a kérelmez t, aki már 
sikertelenül teljesített. 
 

A VIZSGÁZTATÓ HOZZÁLLÁSA 
 

20 A vizsgáztató segítse el , hogy barátságos és nyugodt légkör alakuljon ki a vizsga/ellen rz  
repülés el tt és alatt. Nem szabad negatív vagy ellenséges hozzáállást tanúsítani. A vizsga/ellen rz  
repülés alatt a vizsgáztató kerülje a negatív megjegyzéseket és a kritikát, az értékelést teljes egészében 
hagyja a vizsga/ellen rzés utáni eligazítás idejére.  
 

ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 
 

21 Amennyiben a vizsga/ellen rzési tematikák el írják a t réshatárokat, a kérelmez t l nem kell 
elvárni, hogy a sima és stabil repülés árán elérje ezeket. A vizsgáztató tegyen megfelel  
engedményeket az elkerülhetetlen eltérések esetére, például turbulencia vagy a légiirányítás utasításai 
stb. kapcsán. A vizsgáztató a vizsgát/ellen rzést csak a kérelmez  értékelésének céljából vagy 
biztonsági okokból nyilváníthatja befejezettnek. A vizsgáztató az alábbi kifejezések valamelyikével 
értékel:  
 

 a) „Megfelelt”, amennyiben a kérelmez  az ismeretek/készségek/jártasság megfelel  
szintjét mutatja be, és ahol van ilyen, ott a szakszolgálati engedélyre vagy a jogosításra vonatkozó 
repülési t réshatárokon belül marad; vagy  
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 b) „Nem felelt meg”, amennyiben a következ k közül valamelyik teljesül:  
 

i. a repülési t réshatárokat átlépték azzal együtt, hogy a vizsgáztató 
engedményeket adott a turbulenciára és a légiirányítás utasításaira tekintettel; 

 

ii. a vizsga/ellen rzés kit zött feladatait nem teljesítették; 
 

iii. a feladatot végrehajtották, de a repülésbiztonság sérelmével, egy szabály vagy 
el írás megsértésével, gyenge repül gép-vezet i tevékenységgel vagy durván kezelve a repül gépet; 

 

iv. a kérelmez  nem rendelkezik az ismeretekkel a szükséges színvonalon; 
 

v. a kérelmez  nem képes elfogadható szinten vezetni a repül gépet; vagy 
 

vi.  a biztonság fenntartása érdekében a vizsgáztató vagy a biztonsági pilóta 
közbelépése szükséges. 
 

 c) „Részben megfelelt”, a jártassági ellen rzésre vonatkozó követelményekkel 
összhangban.  
 

A VIZSGA/ELLEN RZÉS MENETE ÉS TARTALMA 
 

22 A vizsga/ellen rzés megkezdése el tt a vizsgáztató megbizonyosodik arról, hogy a használni 
kívánt repül gép vagy földi repülés-gyakorló berendezés a feladatra alkalmas és a megfelel  
felszerelésekkel rendelkezik a vizsga/ellen rzés szempontjából. Csak olyan repül gépet és földi 
repülés-gyakorló berendezést szabad használni, amit a légiközlekedési hatóság jártassági vizsga vagy 
készség ellen rzés céljára jóváhagyott.  
 

23 A vizsgát/ellen rzést a repül gép légiüzemeltetési utasításával (AFM) és ha van, a repül gép 
üzemeltetési kézikönyvével (AOM) összhangban folytatják le.  
 

24 A vizsga/ellen rzés az FTO/TRTO üzemeltetési kézikönyvében foglalt, illetve, ahol 
alkalmazható, az Alapképzési Szervezet üzemeltetési kézikönyvében foglalt korlátozások figyelembe 
vételével kerül levezetésre.  
 

25 Tartalma 
 

 a) A vizsga/ellen rzés a következ ket tartalmazza:  

  – szóbeli vizsga a földön (ahol szükséges); 

  – repülés el tti eligazítás; 

– repülés során végrehajtandó feladatok; és 

– repülés utáni eligazítás 

b) A szóbeli vizsga a földön tartalmazza az alábbiakat: 

– a légijárm  általános ismerete és teljesítménye; 

– tervezés és üzemeltetési eljárások; és 

– a vizsga más vonatkozó pontjai/részei 

c) A repülés el tti eligazítás tartalmazza az alábbiakat: 

– a vizsga/ellen rzés tartalmának sorrendjét; 

– teljesítmény beállítások és sebességek; és  

– biztonsági megfontolások 

d) A repülés során végrehajtandó feladatok tartalmazzák: 

– a vizsga/ellen rzés minden vonatkozó pontját/részét 

e) A repülés utáni eligazítás tartalmazza:  

– a kérelmez  teljesítményének értékelését 

– a vizsga/ellen rzés dokumentálása, ha lehetséges, a kérelmez  repülés 

oktatójának jelenlétében.  

26 A vizsga/ellen rzés célkit zése, hogy gyakorlati repülést szimuláljon. Ennek megfelel en a 
vizsgáztató kijelölhet a kérelmez nek gyakorlati forgatókönyveket, repülési feladatok gyakorlati láncolatát, de 
közben biztosítsa, hogy a kérelmez  ne zavarodjon össze, és a repülés biztonságosan történjen.  
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27 A vizsgáztató vezessen a vizsga/ellen rzés során repülési naplót és írjon értékel  
feljegyzéseket, hogy a repülés utáni eligazításon utána tudjon nézni a történteknek.  
 
28 A vizsgáztatónak rugalmasan kell kezelnie, ha változtatások történnek a repülés el tti 
eligazításhoz képest a légiirányítás utasításai, vagy a vizsgát/ellen rzést befolyásoló más körülmények 
hatására.  
 
29 Ha a tervezett vizsgához/ellen rzéshez képest változások történnek, a vizsgáztatónak meg kell 
bizonyosodnia a fel l, hogy a kérelmez  megértette és elfogadta a változásokat. Egyéb esetben a 
vizsgát/ellen rzést le kell zárni.  
 
30 Ha a vizsgáztató által nem elfogadható okokból úgy dönt a kérelmez , hogy nem folytatja a 
vizsgát/ellen rzést, akkor úgy kell tekinteni, mintha a meg nem kísérelt pontok/részek nem sikerültek 
volna. Ha a vizsgát/ellen rzést a vizsgáztató által elfogadhatónak ítélt okokból hagyják félbe, akkor a 
következ  alkalommal csak azokat a pontokat/részeket kell megismételni, amit addig nem teljesítettek.  
 
31 A vizsgáztató belátása szerint bármely m veletet vagy eljárást egyszer megismételtethet a 
kérelmez vel. A vizsgáztató bármikor lezárhatja a vizsgát/ellen rzést, ha úgy látja, a kérelmez  
alkalmatlansága a vizsga/ellen rzés teljes megismétlését szükségessé teszi.  
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58. függelék 
Típusjogosítás vizsgáztatók (TRE-k) képzése  
(Lásd 1.425(c) pont) 
 

1 Az alábbi rendelkezések a TRE felhatalmazásért folyamodó kérelmez k számára tartalmaz 
követelményeket.  
 

2 A légiközlekedési hatóság felügyel je vagy a rangid s vizsgáztató megfigyeli, ahogy a TRE 
kérelmez  levizsgáztat egy „kérelmez t” olyan repül gépen, amire a TRE a felhatalmazást kérelmezi. A 
„kérelmez ” levizsgáztatásához a felügyel  választ ki e melléklet 15. függeléke „Az ATPL/típus 
jogosítás/ képzés/ jártassági vizsga és készség ellen rzés tartalma többpilótás repül gépen” 
vizsgafeladatokat. Miután megegyeztek a felügyel vel a vizsga tartalmában, a TRE kérelmez t l 
elvárják, hogy az egész vizsgát  folytassa le. Ez tartalmazni fogja az eligazítást, a repülés levezetését, 
a „kérelmez ” értékelését és repülés utáni eligazítását. A felügyel  megbeszéli az értékelést a TRE 
kérelmez vel, miel tt a „kérelmez t” eligazítják, és értesítik az eredményr l.  
 

3 Cél az, hogy minden TRE felhatalmazásért folyamodó kérelmez  részesüljön ilyen irányú 
képzésben, miel tt felügyel vel vizsgarepülést tart. Ez a képzés legyen a kérelmez t ellen rz  felügyel  
számára elfogadható.  
 

A „KÉRELMEZ ” ELIGAZÍTÁSA 
 

4 A „kérelmez nek” id t és eszközöket kell biztosítani ahhoz, hogy felkészülhessen a 
vizsgarepülésre. Az eligazításnak a következ kre kell kiterjednie:  
 

 a) a repülés célja 

 b) szakszolgálati engedélyek ellen rzése, ha szükséges 

 c) a „pályázó” lehet sége arra, hogy kérdéseket tegyen fel 

 d) a követend  üzemeltetési eljárások (pl. az üzemeltetési kézikönyv alapján) 

 e) id járás felmérése 

 f) a „kérelmez ” és a vizsgáztató repülési jogosításai 

 g) a „kérelmez ” által azonosítandó célok 

 h) feltevések a szimulált id járással kapcsolatban (például jegesedés, felh alap) 

 i) a teljesítend  feladat tartalma 

j) betartandó értékek a sebességek és kezelési paraméterek tekintetében (például a V 

értékek, d lésszög) 

k) rádiózás 

l) a „pályázó” és a vizsgáztató feladatai külön-külön (például vészhelyzetben) 

m) adminisztratív eljárások (például repülési terv benyújtása) a repülés során 
 

5 A TRE kérelmez  tartsa fenn a kommunikáció szükséges szintjét a „pályázóval.” A TRE 
kérelmez nek a következ  részletekre kell odafigyelnie: 
 

 a) részvétel a munkában többpilótás repülés esetén 

 b) annak szükségessége, hogy precíz utasításokkal lássa el a „kérelmez t” 

 c) felel sség a repülés biztonságos lefolytatásáért 

 d) avatkozzon közbe, ha szükséges 

 e) monitorok használata 

f) kapcsolattartás a légiforgalmi irányítással, és a szándékok tömör, könnyen érthet  

megfogalmazásának szükségessége 

g) ösztönözze a „kérelmez t” az események megfelel  sorrendjének kialakítására (például 

átstartolás után) 

h) röviden, a tényekre szorítkozva, ne felt n en jegyzeteljen 
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ÉRTÉKELÉS 
 
6 A TRE kérelmez  ismerje 12. Függelék, „M szerjogosítás (repül gép) – Jártassági ellen rzés” 
részben található repülési t réshatárokat. Különösen a következ k tekintetében:  
 

 a) a „kérelmez ” kérdései 

 b) ismertesse a vizsga eredményét illetve, hogy melyik rész nem sikerült 

 c) ismertesse a sikertelenség okát 

 
REPÜLÉS UTÁNI ELIGAZÍTÁS 
 
7 A TRE kérelmez  mutassa be a felügyel nek, hogy az azonosítható tényadatok alapján képes 
korrekten, elfogulatlanul eligazítani a „kérelmez t.” A magatartása legyen egyértelm en barátságos, de 
egyben határozott is. A TRE kérelmez  belátása alapján a következ kr l tájékoztatja a „kérelmez t:” 
 

 a) tanácsot ad a „kérelmez nek”, hogyan kerülje el vagy javítsa ki a hibáit 

 b) ismerteti minden további kritikai megjegyzését  

 c) további hasznos információk 
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59. függelék 
Elméleti vizsga tantárgyai / a vizsgák részei és hossza – ATPL, CPL és IR 
 

(Lásd 32. függelék) 
 
 

60. függelék 
Számítógépen is használható kérdések összeállítása 
(Lásd 1.475 pont) 
 

1 A Központi Kérdés Bank (CQB) számára kidolgozandó kérdések során a következ  alapelveket 
kell figyelembe venni  
 

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 
 

2 A vizsga egyértelm en megfogalmazott feladatok teljesítésére irányul. Teljes mértékben meg 
kell határozni, hogy egy adott kérdés melyik területre és milyen mélységben vonatkozik.  
 

3 Minél fontosabb egy adott terület, annál több kérdést kell a vizsgának tartalmaznia ebb l a 
részb l, vagy annál több pontot kell érnie az erre a területre vonatkozó kérdéseknek. 
 

4 A legtöbb kérdés feleletválasztós kérdés, négy választási lehet séggel.  
 

5 A kérdések vonatkozzanak az adott terület lényegi részeire, és ne a kevéssé kapcsolódó 
részletkérdésekre. Azok a számítási feladatok, amelyek csak a megadott értékekben különböznek, de a 
számítási eljárás ugyanaz, ugyanazt a területet tesztelik. Ennek ellenére álljon rendelkezésre a CQB-
ben számos példa ugyanarra a számításra, hogy így a tiltott segédeszköz használatának lehet ségét 
minimálisra lehessen csökkenteni. 
 

6 El kell kerülni a tisztán elméleti kérdéseket, amelyeknek nincs gyakorlati haszna, kivéve, ha 
lényeges alapelvekhez kapcsolódnak. Elfogadható elméleti kérdés például az aerodinamikában a V-
beállítási szög és az íveltség szerepe, illetve a meteorológiában a harmatpont definíciója.  
 

7 Szakszolgálati engedélyért folyó vizsgán nem szabad olyan kérdéseket feltenni, amelyek egy 
adott repül gép típus különleges ismeretét tételezik fel.  
 

8 Mozaikszavakat és rövidítéséket csak a nemzetközileg ismert formában használjanak. Ha 
kétség merül fel, akkor inkább használják a teljes formát, például állásszög = 12 fok, ahelyett, hogy  = 
12o.  
 

9 A kérdéseket és a válaszokat olyan egyszer en fogalmazzák meg, amennyire csak lehetséges, 
a vizsga nem nyelvi vizsga. Kerüljék el a bonyolult struktúrák, szokatlan nyelvtan és a dupla tagadás 
alkalmazását.  
 

10 A kérdés egy teljes, pozitív állítást tartalmazzon. A válaszok között legfeljebb nyolc különböz  
állítás jelenjen meg, máskülönben a pályázó esetleg képes lesz kisz rni a helyes választ úgy, hogy 
kizárja a válaszok valószín tlen kombinációit.  
 

11 A kérdésekre csak egy helyes válasz legyen. 
 

12 A helyes válasz legyen feltétlenül helyes és teljes, vagy minden kétséget kizáróan a leginkább 
elfogadható megoldás. Ne adjon meg olyan válaszokat, amelyek lényegüket tekintve hasonlóak, és a 
választás inkább a pályázó véleményén, nem a tényeken alapszik. A feleletválasztós kérdések lényege, 
hogy gyorsan meg lehessen ket oldani, ezt pedig nem lehet megtenni, ha kétséges, hogy melyik a 
helyes válasz.  
 

13 A helytelen válaszok t njenek hihet nek az olyan ember számára, aki nem jártas a témakörben. 
Mindegyik választási lehet ség kapcsolódjon egyértelm en a kérdéshez, és hasonló szókincset, 
nyelvtani szerkezeteket használjanak fel, valamint a hosszuk is legyen hasonló. A számítási 
feladatokban a helytelen válaszok kapcsolódjanak az eljárás során vétett hibákhoz, például rossz 
értelemben használt korrekciós tényez khöz vagy a mértékegységek helytelen átváltásához: tehát ne 
egyszer en csak véletlenül kiválasztott számok legyenek.  
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14 A kérdések tartalmazzák, hogy a vizsgatematika mely részére / milyen tanulási célokra 
vonatkoznak. Meg kell jelölni a szintet is, például ATPL, CPL.  
 
15 Egy vizsgaalkalom id tartama általában kett  – három óra. A három óránál hosszabb vizsga 
rossz válaszokat eredményezhet a vizsgázók kimerültsége miatt.  
 
16 A kérdések összeállítója becsülje meg a válaszadás idejének ésszer  hosszát: körülbelül egy – 
két perc, de változhat egy és tíz perc között. Ebb l adódóan a különböz  vizsgákon a kérdések száma 
változó lehet.  
 
17 A kérdés megválaszolásához szükséges bármilyen dokumentáció (például táblázat, grafikon) a 
kérdéssel együtt álljon rendelkezésre. Ez a dokumentáció nyomtatási és pontossági szempontból 
legyen ugyanolyan színvonalú, mint az általános légiközlekedési kiadványok. A táblázatok és grafikonok 
tartalmazzanak egy példát, hogy tipikusan hogyan kell ket használni. Minden egyéb dokumentáció 
használata tilos.  
 
18 A kérdések összeállításánál feltehet , hogy a pályázó rendelkezésére áll egy egyszer  
számológép.  
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61. függelék 
A J fejezetben az elméleti vizsgák lefolytatásának eljárásleírásaiban használt szakkifejezések  
 
Az alábbiakban találhatók a J fejezetben használt szakkifejezések jelentései:  
 

1. Teljes vizsga: Vizsga a szakszolgálati engedély szintjéhez megkövetelt minden tantárgyból. 

 
2. Vizsga: A tudásszint bemutatása egy vagy több vizsgapapír segítségével.  

 
3. Vizsgapapír: Egy kérdéssor, amit a jelöltnek vizsga céljából meg kell válaszolnia.  

 
4. Kísérlet: Próbálkozás egy adott vizsgapapír sikeres teljesítésére.  

 
5. Vizsgaalkalom: A légiközlekedési hatóság által a kérelmez nek biztosított vizsga lehet ség. 

 
6. Pótvizsga: Második vagy további kísérlet egy vizsga letételére. 

 
 
 
 



4. melléklet a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelethez
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Helikopter pilóta szakszolgálati engedélyre vonatkozó követelmények 

 

Szakszolgálati 
engedély 
megnevezése 

Szakszolgálati 
engedélybe 
történ  
bejegyzés 

Szakszolgálati 
engedély 
rovatszáma 

Szakszolgálati 
engedélyhez 
adható jogosítás 

Szakszolgálati 
engedélybe 
történ  bejegyzés 

Szakszolgál
ati engedély 
rovatszáma 

Érvényességi id  

Növendék 
Helikopter pilóta 
szakszolgálati 
engedély 

SPL(H) 
 

II - -  érvényét veszti, 
ha az engedélyes 
PPL(H) 
szakszolgálati 
engedélyt szerez, 
de max. 3 év 

Helikopter 
magánpilóta 
szakszolgálati 
engedély 

PPL(H) II típusjogosítás  XII 1 év 

   m szerjogosítás IR(H) XII 1 év 
   vontató jogosítás vontató jogosítás XII 2 év 
   mez gazdasági 

jogosítás 
mez gazdasági 
jogosítás 

XII 2 év 

   teheremel  
jogosítás 

teheremel  
jogosítás 

XII 2 év 

   NVFR NVFR XII Nincs lejárata 
Helikopter 
kereskedelmi 
pilóta 
szakszolgálati 
engedély 

CPL(H) II típusjogosítás  XII 1év 

   m szerjogosítás IR(H) XII 1 év 
   repülés oktatói 

jogosítás 
FI(H) XII 3 év 

   ment  jogosítás ment  jogosítás XII 2 év 
   t zoltó jogosítás t zoltó jogosítás XII 2 év 
   mez gazdasági 

jogosítás 
mez gazdasági 
jogosítás 

XII 2 év 

   teheremel  
jogosítás 

teheremel  
jogosítás 

XII 2 év 

   vontató jogosítás vontató jogosítás XII 2 év 
   NVFR NVFR XII Nincs lejárata 
Helikopter 
légitársasági 
pilóta 
szakszolgálati 
engedély 

ATPL(H) II típusjogosítás  XII 1év 

   repülés oktatói 
jogosítás 

FI(H) XII 3 év 

   ment  jogosítás ment  jogosítás XII 2 év 
   t zoltó jogosítás t zoltó jogosítás XII 2 év 
   mez gazdasági 

jogosítás 
mez gazdasági 
jogosítás 

XII 2 év 

   teheremel  
jogosítás 

teheremel  
jogosítás 

XII 2 év 

   vontató jogosítás vontató jogosítás XII 2 év 
   NVFR NVFR XII Nincs lejárata 
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1. FEJEZET 

NÖVENDÉK HELIKOPTER PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (SPL(H)) 

 

 A SPL(H) engedélyesének el jogai 

(1) A növendék helikopter pilóta csak egy repülés oktató (FI(H)) felhatalmazásával repülhet egyedül.  

(2) Nemzetközi repülésben résztvev  helikopterben a növendék pilóta nem repülhet egyedül, csak 
akkor, ha a Magyar Köztársaság és az érintett állam között erre vonatkozó megállapodást kötött. 

1.2. A SPL(H) megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A SPL(H) kérelem mintáját a 2. melléklet tartalmazza. 

1.2.1. Életkor 

A SPL(H) kérelmez nek be kell töltenie a 16. életévet. 

1.2.2. Iskolai végzettség 

A SPL(H) kérelmez nek legalább alapfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie. 

1.2.3. Képzési követelmények 

(1) A növendék helikopter pilóta szakszolgálati engedélyt kérelmez nek a következ  elméleti 
tantárgyakból kell elméleti képzést kapnia: 

 
1. Légijog 

a) a helikopterpilóta szakszolgálati engedély engedélyesére vonatkozó szabályok 
és el írások, repülési szabályok, magasságmér  beállítási eljárások, a légiforgalmi 
szolgálatok megfelel  gyakorlatai és eljárásai,  
 
2. Helikopterekre vonatkozó általános légijárm  ismeret 

a) a hajtóm vek, rendszerek és m szerek m ködési alapelvei és funkciói, 
b) a helikopter és a hajtóm vek üzemeltetési korlátai, az erre vonatkozó 

üzemeltetési információk a repülési kézikönyv vagy más megfelel  dokumentáció alapján, 
c) er átvitel (er átviteli berendezések) a helikopterek esetében, 

 
3. Repülési jellemz , repüléstervezés és terhelés  

a) a terhelés és a tömeg megoszlás hatásai a repülési jellemz kre, tömeg és 
súlypont számítások,  

b) a felszállási, leszállási és egyéb teljesítményadatok használata és gyakorlati 
alkalmazása,   

c) a VFR-ben történ  repülés-el tti és útvonalrepülés alatti tervezés, repülési tervek 
összeállítása és kitöltése a légiforgalmi szolgálatok számára, a légiforgalmi szolgálatok 
megfelel  eljárásai, helyzetjelentési eljárások, magasságmér  beállítási eljárások, nagy 
forgalmú területeken történ  üzemelés,  

 
4. Emberi teljesít képesség és korlátai  

a) a fenyeget  jelenségek és a hibakezelés elveit magába foglaló emberi tényez k,  
 
5. Meteorológia 

a) alapvet  repülés-meteorológia alkalmazása, meteorológiai tájékoztatások 
beszerzésére és használatára vonatkozó eljárások, magasságmérés, veszélyes id járási 
körülmények, 
 
6. Navigáció  

a) a repülési navigáció és a helyszámító eljárás gyakorlati szempontjai, a 
légiforgalmi térképek használata,  
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7. Üzemeltetési eljárások 

a) a fenyeget  jelenségek és a hibakezelés alkalmazása az üzemeltetésben, 
b) magasságmér  beállítási eljárások, 
c) légiforgalmi kiadványok használata, mint AIP, NOTAM, légiforgalmi kódok és 

rövidítések, 
d) megfelel  el vigyázatossági és veszélyhelyzeti eljárások, beleértve a veszélyes 

id járás, a turbulencia és egyéb, üzemelésre veszélyes jelenségek elkerülése érdekében 
végzend  tevékenységeket,  

e) függeszkedés, földi rezonancia, forgószárny-lapát átesés, dinamikus 
hossztengely körüli elfordulás és egyéb üzemeltetési veszélyek, a VMC körülmények 
közötti repüléshez tartozó biztonsági eljárások. 
 
8. Repüléselmélet   

a) a repülés alapelvei,  
 
9. Rádió-távbeszél  kezel i ismeretek 

a) a VFR repülésre vonatkozó rádió-távbeszél i eljárások és kifejezések, a 
rádióösszeköttetés megszakadása esetén követend  eljárások. 

(2) A növendék helikopter pilóta (SPL(H)) elméleti képzés tematikáját, a tantárgyak alapján a 
légiközlekedési hatóság adja ki. 

 

2. FEJEZET 

HELIKOPTER MAGÁNPILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (PPL(H)), HELIKOPTER 
KERESKEDELMI PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (CPL(H)), HELIKOPTER 

LÉGITÁRSASÁGI PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (ATPL(H)) 

2.1. HELIKOPTER MAGÁNPILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (PPL(H)) 

2.1.1. A PPL(H) engedélyesének el jogai 

2.1.1.1. A helikopter magánpilóta szakszolgálati engedély engedélyesének joga van egypilótás 
üzemelésre jogosított helikopteren parancsnok-pilótaként, vagy többpilótás üzemelésre jogosított 
helikopteren másodpilótaként díjazás nélkül tevékenykedni, ha az adott helikoptertípusra érvényes 
típusjogosítással rendelkezik. 
 
2.1.1.2. A helikopter magánpilóta szakszolgálati engedély engedélyesének jogai gyakorlásakor 
figyelembe veend  körülmények: 
 

(1) Éjszakai min sítés VFR szerint. Ha az engedélyes el jogait éjszaka kívánja gyakorolni, 
akkor teljesítenie kell éjszaka legalább 5 felszállást és 5 leszállást és 5 óra éjszakai repülést repülés 
oktatóval. A légiközlekedési hatóság által meghatározott jártassági vizsga után az éjszakai min sítést 
be kell jegyezni a szakszolgálati engedélybe NVFR jogosításként. 

 
(2) A 2.1.2.4.2. (2) l) pontban el írt m szeres repülési tapasztalat, valamint a kétkormányos 

éjszakai repülés oktatás nem jogosítja fel a magánpilóta szakszolgálati engedély engedélyesét a 
helikopter IFR-ben történ  vezetésére. 

 
(3) Többpilótás helikopteren csak akkor láthat el másodpilótai feladatot, ha rendelkezik e 

melléklet 1. 2. 3. függelékeiben meghatározott repül -személyzeti együttm ködési képzéssel (MCC 
képzés). 
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2.1.2. A PPL(H) megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A PPL(H) kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. A kérelem tartalmazza a 
jártassági vizsgán használt helikopter típusjogosítás kiadása iránti kérelmet is. 

2.1.2.1. Életkor 

A PPL(H) kérelmez nek be kell töltenie a 17. életévet. 

2.1.2.2. Iskolai végzettség 

A PPL(H) kérelmez nek legalább alapfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie. 

2.1.2.3. Szakszolgálati követelmények 

A PPL(H) kérelmez nek rendelkeznie kell SPL(H) szakszolgálati engedéllyel. 

2.1.2.4. Képzési követelmények 

2.1.2.4.1. Elméleti ismeretek képzése 
A PPL(H) kérelmez nek 1.2.3 (1) pontban meghatározott elméleti tantárgyakból kell elméleti képzést 
kapnia. 
 
2.1.2.4.2. Repülési képzés 
 

(1) A kérelmez nek kétkormányos képzésben kell részesülnie helikopteren, jogosított 
repülés-oktatótól.  

(2) Az oktatónak gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmez  a légiközlekedési hatóság által 
kiadott tematika szerinti oktatásban részesüljön legalább az alább megadott témakörökben: 
 

a) fenyeget  jelenségek és hibák felismerése és kezelése, 
b) repülés el tti tevékenységek, beleértve a tömeg és súlypont meghatározását, a 

helikopter körbejárása és kiszolgálása,  
c) repül téri és forgalmi kör tevékenységek, az összeütközés elkerülésére szolgáló 

el vigyázatossági intézkedések és eljárások,  
d) a helikopter vezetése küls  vizuális támpontok segítségével, 
e) a teljesítmény melletti megülés kezdeti szakaszából való kivétel, a hajtóm  

fordulatszám normál tartományán belül az alacsony rotor fordulatszámból történ  kivétel 
technikái,  

f) földi man verezés és nekifutás, függeszkedés, felszállások és leszállások – normál, 
szélcsendes és lejt s talajon,  

g) minimálisan szükséges teljesítménnyel történ  felszállások és leszállások, maximális 
teljesítmény melletti felszállás és leszállás technikái, sz kre szabott területeken történ  
üzemelés, gyors megállások,  

h) látás melletti útvonalrepülés, helyszámító eljárással vagy, rádió-navigációs 
berendezések felhasználásával, beleértve egy olyan repülést, melynek id tartama legalább 
egy óra,  

i) vészhelyzeti tevékenységek, beleértve a helikopter berendezések szimulált 
meghibásodásait is, autorotáció,  

j) az ellen rzött repül terekre történ  berepülés, onnan kirepülés és azok átrepülése a 
légiforgalmi irányító szolgálatok eljárásaival összhangban, és 

k) összeköttetési eljárások és az utasítások betartása 
l) 180º-os vízszintes forduló végrehajtása kizárólag a m szerek alapján, megfelel en 

felm szerezett helikopterben 
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2.1.2.5. Repülési tapasztalat 

(1) A kérelmez nek helikopter pilótaként nem kevesebb, mint 45 óra repülési id t kell 
megszereznie. Ebb l minimum 25 órának két kormányos képzésnek kell lennie.  

(2) A 45 órából 5 óra végrehajtása történhet FNPT-n, vagy repülési szimulátoron (FFS).  
(3) A 45 órából 5 órának m szeres két kormányos képzésnek kell lennie. 
(4) A kérelmez nek jogosított repül oktató felügyelete alatt helikopterekben nem kevesebb, 

mint 10 óra egyedül-repülési id t kell megszereznie, beleértve 5 óra útvonal-repülési id t egyedül- 
repüléssel, melynek során legalább egy olyan útvonalrepülés is végrehajtásra kerül, melynek hossza 
nem kevesebb, mint 185 km (100 NM), és melynek során két különböz  repül téren teljes megállásos 
leszállást hajt végre. 

 

2.1.2.6. Jóváírás 

Ha a kérelmez  repül gép pilóta, helyb l felszálló repül gép (powered lift) pilóta vagy vitorlázó-
repül gép pilóta szakszolgálati engedéllyel (növendékpilóta szakszolgálati engedély kivételével) 
rendelkezik, annak a fent említett légijárm vön teljesített parancsnok-pilóta id  10%-kával 
csökkenthet  a 2.1.2.5. (1) pontban meghatározott repülési id , de a csökkentés maximum 6 óra 
lehet. 
2.1.2.7. Elméleti és jártassági vizsga 

2.1.2.7.1. Elméleti ismeretek vizsgája 
 

A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, amely a magánpilóta 
szakszolgálati engedély engedélyesére vonatkozó jogoknak, valamint a helikopter kategóriának 
megfelel, a 2.1.2.4.1. pontban meghatározott témakörökben. 
 

2.1.2.7.2. Jártassági vizsga 
 

A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy képes helikopter parancsnok-pilótaként végrehajtani a 
2.1.2.4.2. pontban meghatározott eljárásokat és man vereket, és képes: 
 

a) felismerni és kezelni a fenyeget  jelenségeket és hibákat,  
b) a helikoptert a korlátozásokon belül üzemeltetni, 
c) minden man vert simán és pontosan végrehajtani,  
d) jó ítél képességet és repülési készséget tanúsítani, 
e) légiforgalmi ismereteit alkalmazni, és 
f) a helikopter kormányzását mindenkor olymódon fenntartani, hogy az eljárás vagy a man ver 

sikeres végeredménye biztosított legyen.  

2.2. HELIKOPTER KERESKEDELMI PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (CPL(H)) 

2.2.1. A CPL(H) engedélyesének el jogai 

2.2.1.1. A helikopter kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély engedélyesének joga van: 
 

a) a helikopteren gyakorolni a magánpilóta szakszolgálati engedély engedélyesének összes 
jogait, 

b) egypilótás üzemeltetésre jogosított helikopteren parancsnok-pilótaként tevékenykedni, 
c) többpilótás üzemeltetésre jogosított helikopteren másodpilótaként tevékenykedni, ha 

rendelkezik e melléklet 1. 2. 3. függelékében meghatározott MCC képzéssel. 
 
2.2.1.2. A szakszolgálati engedély engedélyesének jogai gyakorlásakor figyelembe veend  
körülmények 
 
2.2.1.2.1. Éjszakai min sítés VFR szerint. Ha az engedélyes el jogait éjszaka kívánja gyakorolni, 
akkor teljesítenie kell éjszaka legalább 5 felszállást és 5 leszállást és 5 óra éjszakai repülést repülés 
oktatóval. A légiközlekedési hatóság által meghatározott jártassági vizsga után az éjszakai min sítést 
be kell jegyezni a szakszolgálati engedélybe NVFR jogosításként. 
 
2.2.1.2.2. A 2.2.2.5. (2) c) pontban meghatározott m szeres id  nem jogosítja fel a helikopterre kiadott 
kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély engedélyesét arra, hogy IFR körülmények között 
helikoptert vezessen. 
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2.2.2. A CPL(H) megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A CPL(H) kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. Ha a kérelmez  nem 
rendelkezik a 2.2.2.3. pontban meghatározott típusjogosítással, akkor a kereskedelmi pilóta 
szakszolgálati engedély jártassági vizsgát össze kell kötni a típusjogosítás készség ellen rzéssel. 

2.2.2.1. Életkor 

A CPL(H) kérelmez nek be kell töltenie a 18. életévet. 

2.2.2.2. Iskolai végzettség 

A CPL(H) kérelmez nek legalább középfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie. 

2.2.2.3. Szakszolgálati követelmények 

A CPL(H) kérelmez nek helikopter magánpilóta szakszolgálati engedéllyel és érvényes 
típusjogosítással kell rendelkeznie. 

 

2.2.2.4. Képzési követelmények 

2.2.2.4.1. Elméleti ismeretek képzése 
(1) A helikopter kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedélyt kérelmez nek a következ  

elméleti tantárgyakból kell elméleti képzést kapnia: 
 

1. Légijog 
a) a kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély engedélyesére vonatkozó 

szabályok és el írások, repülési szabályok, a légiforgalmi szolgálatok megfelel  
gyakorlatai és eljárásai, 

 
2. Helikopterekre vonatkozó általános légijárm  ismeret 

a) a hajtóm vek, rendszerek és m szerek m ködési alapelvei és funkciói, 
b) a helikopter és a hajtóm vek üzemeltetési korlátai, az erre vonatkozó 

üzemeltetési információk a repülési kézikönyv vagy más megfelel  dokumentáció 
alapján, 

c) a helikopter berendezéseinek és rendszereinek használata és az 
üzemképesség ellen rzése, 

d) a helikopter sárkányának, rendszereinek és hajtóm veinek karbantartási 
eljárásai,  

e) er átvitel (er átviteli berendezések) helikopterek esetében, 
 

3. Repülési jellemz k, repüléstervezés és terhelés  
a) a terhelés és a tömeg megoszlás hatásai a helikopter kiszolgálásában, repülési 

jellemz k és teljesítmény, tömeg és súlypont-számítások,  
b) a felszállási, leszállási és egyéb teljesítményadatok használata és gyakorlati 

alkalmazása, 
c) a VFR-ben történ  kereskedelmi repüléseknek megfelel  repülés-el tti és 

útvonalrepülés alatti tervezés, repülési tervek összeállítása és kitöltése a légiforgalmi 
szolgálatok számára, a légiforgalmi szolgálatok megfelel  eljárásai, magasságmér  
beállítási eljárások,  

d) a küls  teher hatásai a kiszolgálásban. 
 

4. Emberi teljesít képesség és korlátai  
a) a fenyeget  jelenségek és a hibakezelés elveit magába foglaló emberi 

tényez k normál és m szeres körülmények között,  
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5. Meteorológia 
a) repülés-meteorológiai jelentések, térképek és el rejelzések értelmezése és 

alkalmazása, meteorológiai tájékoztatások repülés el tti és repülés alatti 
beszerzésére és használatára vonatkozó eljárások, magasságmérés,  

b) repülési meteorológia, a vonatkozó területek éghajlattana tekintetbe véve 
azokat az elemeket, melyek befolyásolják a repülést, a nyomásrendszerek mozgása, 
a frontok szerkezete, a felszállás, az útvonalrepülés és a leszállás körülményeit 
befolyásoló szignifikáns id járási jelenségek jellemz i és eredetük,  

c) a jegesedés okai, felismerése és hatásai, a frontképz dési zónába történ  
belépés eljárásai, veszélyes id járási jelenségek elkerülése,  

 

6. Navigáció 
a) léginavigáció, beleértve a légiforgalmi térképek, m szerek és navigációs 

berendezések használatát, az adott navigációs rendszerek jellemz inek és m ködési 
elveinek megértése, a fedélzeti berendezések m ködtetése, 

 

7. Üzemeltetési eljárások 
a) a fenyeget  jelenségek és a hibakezelés alkalmazása az üzemeltetésben,  
b) légiforgalmi kiadványok használata - AIP, NOTAM, légiforgalmi kódok és 

rövidítések, 
c) magasságmér  beállítás eljárásai,  
d) megfelel  el vigyázatossági és veszélyhelyzeti eljárások, 
e) az áruszállítás üzemeltetési eljárásai, veszélyes árukkal kapcsolatos 

potenciális veszélyek, 
f) az utasoknak adandó biztonsági tájékoztató követelményei és gyakorlata, 

beleértve a tanúsítandó el vigyázatosságot a helikopterbe történ  beszállás, és az 
abból történ  kiszállás folyamán,  

g) helikopterek esetében teljesítmény melletti megülés, földi rezonancia, a 
forgószárny-lapát átesése, dinamikus hossztengely körüli elfordulás és egyéb 
üzemeltetési veszélyek, a VMC körülmények közötti repüléshez tartozó biztonsági 
eljárások. 

 

8. Repüléselmélet 
a) a repülés alapelvei,  

 

9. Rádió-távbeszél  kezel i ismeretek 
a) a VFR repülésre vonatkozó rádió-távbeszél  eljárások és kifejezések, a 

rádióösszeköttetés megszakadása esetén követend  tevékenységek. 
 

(2) A helikopter kereskedelmi pilóta (CPL(H)) elméleti képzés tematikáját, a tantárgyak 
alapján a légiközlekedési hatóság adja ki. 
 
2.2.2.4.2. Repülési képzés 
 

(1) A kérelmez nek kétkormányos oktatásban kell részesülnie helikopteren.  
(2) Az oktatónak gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmez  a légiközlekedési hatóság által 

kiadott tematika szerinti oktatásban részesüljön legalább az alább megadott témakörökben: 
 

a) a fenyeget  jelenségek és hibák felismerése és kezelése, 
b) repülés el tti tevékenységek, beleértve a tömeg és súlypont meghatározását, a 

helikopter körbejárása és kiszolgálása,  
c) repül téri és forgalmi kör tevékenységek, az összeütközés elkerülésére szolgáló 

el vigyázatossági intézkedések és eljárások,  
d) a helikopter vezetése küls  vizuális pontok segítségével,  
e) teljesítmény melletti megülés kezdeti stádiumából való kijövetel, a forgószárny 

alacsony fordulatszámából való kikerülés technikái a hajtóm  fordulatszámának normál 
tartományán belül,  

f) földi man verezés és nekifutások, függeszkedés, felszállások és leszállások – 
normál, szélcsendes körülmények között és lejt s talajról; meredek megközelítések,  

g) minimálisan szükséges teljesítménnyel történ  felszállások és leszállások, 
maximális teljesítmény melletti felszállás és leszállás technikái, sz kre szabott helyen 
történ  üzemelés, gyors megállások, 
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h) a földhatástól mentes lebegés, üzemeltetés küls  teherrel, nagy magasságokon 

történ  repülés, 
i) alapvet  repülési man verek, és szokatlan térbeli helyzetek kivédése kizárólag a 

repülési alapm szerekre támaszkodva, 
j) útvonalrepülés végrehajtása küls  vizuális támpontok segítségével, navigáció 

helyszámító eljárással és rádiónavigációs berendezések felhasználásával, a tervezett 
útvonalról való letérés eljárásai, 

k) nem szokványos és vészhelyzeti eljárások és man verek, beleértve a helikopter 
berendezéseinek szimulált meghibásodásait, 

l) ellen rzött repül terekre, repül terekr l történ  üzemelés, ellen rzött repül terek 
átrepülése betartva a légiforgalmi szolgálatok eljárásait, és 

m) rádióösszeköttetési eljárások és az utasítások betartása 
 

2.2.2.5. Repülési tapasztalat 

(1) A kérelmez nek nem kevesebb, mint 185 óra repülési id t kell szereznie helikopter 
pilótaként. 

(2) A kérelmez nek legalább az alábbi repülési id ket kell teljesítenie helikopteren:  
 

a) nem kevesebb, mint 50 órát parancsnok-pilótaként,  
b) 10 óra útvonalrepülést parancsnok-pilótaként, beleértve egy olyan útvonalrepülést, 

amely nem kevesebb mint 185 km (100NM) hosszú és amelynek során két különböz  
repül téren leszállást hajt végre, és 

c) 10 óra m szeres oktatási id t, melyb l a m szeres földi id  nem lehet több mint 5 óra. 
 

2.2.2.6. Jóváírás 

Aki repül gép vagy helyb l felszálló repül gép (powered lift) magánpilóta szakszolgálati engedéllyel 
rendelkezik, annak 20 óra PIC id , aki repül gép vagy helyb l felszálló repül gép (powered lift) 
kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, annak 50 óra PIC id , aki vitorlázó-pilóta 
szakszolgálati engedéllyel rendelkezik (GPL), annak 10 óra PIC id  beszámítható a 2.2.2.5. (1) 
pontban meghatározott repülési id be. 

2.2.2.7. Elméleti és jártassági vizsga 

2.2.2.7.1. Elméleti ismeretek vizsgája 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, amely a kereskedelmi 
pilóta szakszolgálati engedély engedélyesére vonatkozó jogoknak, valamint a helikopter kategóriának 
megfelel, a 2.2.2.4.1. pontban meghatározott témakörökben. 
 
2.2.2.7.2. Jártassági vizsga 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy képes helikopter parancsnok-pilótaként végrehajtani a 
2.2.2.4.2. pontban meghatározott eljárásokat és man vereket, és képes: 
 

a) felismerni és kezelni a fenyeget  jelenségeket és hibákat,  
b) a helikoptert a határértékeken belül üzemeltetni, 
c) minden man vert simán és pontosan végrehajtani,  
d) jó ítél képességet és repülési készséget tanúsítani, 
e) légiforgalmi ismereteit alkalmazni, és 
f) a helikopter kormányzását mindenkor olymódon fenntartani, hogy az eljárás vagy a 

man ver sikeres végeredménye biztosított legyen.  
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2.3. HELIKOPTER LÉGITÁRSASÁGI PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (ATPL(H)) 

2.3.1. Az ATPL(H) engedélyesének el jogai 

A helikopter légitársasági pilóta szakszolgálati engedély engedélyesének joga van: 
 

(1) a magán-pilóta és a kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély engedélyesének összes 
jogát gyakorolni helikopteren, és 

(2) parancsnok-pilótaként tevékenykedni olyan helikopteren, amely a kereskedelmi 
légiszállításban vesz részt és légialkalmassági bizonyítványa szerint többpilótás helikopter, ha 
rendelkezik e melléklet 1. 2. 3. függelékében meghatározott MCC képzéssel. 
 

2.3.2. Az ATPL(H) megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: Az ATPL(H) kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza.  

2.3.2.1. Életkor 

Az ATPL(H) kérelmez nek be kell töltenie a 21. életévet. 

2.3.2.2. Iskolai végzettség 

Az ATPL(H) kérelmez nek legalább középfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie. 

2.3.2.3. Szakszolgálati követelmények 

Az ATPL(H) kérelmez nek helikopter kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedéllyel, érvényes 
m szerjogosítással és érvényes típusjogosítással kell rendelkeznie. 

 

2.3.2.4. Képzési követelmények 

2.3.2.4.1. Elméleti ismeretek képzése 
(1) A helikopter légitársasági pilóta szakszolgálati engedélyt kérelmez nek a következ  

elméleti tantárgyakból kell elméleti képzést kapnia: 
 

1. Légijog 
 

a) a légitársasági pilóta szakszolgálati engedély engedélyesére vonatkozó 
szabályok és el írások, repülési szabályok, a légiforgalmi szolgálatok megfelel  
gyakorlatai és eljárásai,  

 
2. Helikopterekre vonatkozó általános légijárm  ismeret 
 

a) elektromos, hidraulikus és egyéb helikopter rendszerek, túlnyomásos kabin, 
repülésvezérl  rendszerek általános jellemz i és korlátozásai, beleértve a robotpilótát 
és a stabilitásnövel  berendezést,  

b) az üzemeltetés alapelvei, a helikopter hajtóm veinek üzemeltetési korlátai és 
kiszolgálási eljárásai, légköri viszonyok hatása a hajtóm  teljesítményére, az erre 
vonatkozó üzemeltetési információk a repülési kézikönyv vagy más megfelel  
dokumentáció alapján,  

c) a helikopter üzemeltetési eljárásai és korlátozásai, a légköri viszonyok hatása a 
helikopter teljesítményére, a repülési kézikönyvb l nyert vonatkozó üzemeltetési 
információkkal összhangban,  

d) a helikopter berendezéseinek és rendszereinek használata és az 
üzemképesség ellen rzése, 
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e) repülési m szerek, irányt k, fordulási és gyorsulási hibák, pörgetty s 

m szerek, üzemeltetési határértékek és precessziós hatások, a különböz  repülési 
m szerek és elektronikus kijelz  egységek helytelen m ködése esetén követend  
eljárások és gyakorlati teend k,  

f) a helikopter sárkányának, rendszereinek és hajtóm veinek karbantartási 
eljárásai,  

g) er átvitel (er átviteli berendezések) helikopterek esetében, 
 
3. Repülési jellemz k, repüléstervezés és terhelés  
 

a) a terhelés és a tömeg megoszlás hatása a helikopter kiszolgálására, repülési 
jellemz k és teljesítmény, tömeg és súlypont-számítások, 

b) a felszállási, leszállási és egyéb teljesítményadatok használata és gyakorlati 
alkalmazása, beleértve az utazószinten történ  helikopter-vezetést,  

c) repülés el tti és útvonalrepülés alatti repüléstervezés, repülési tervek 
összeállítása és kitöltése a légiforgalmi szolgálatok számára, a megfelel  légiforgalmi 
szolgálatok eljárásai, magasságmér  beállítási eljárások, 

d) a küls  teher hatásai a kiszolgálásban. 
 
4. Emberi teljesít képesség és korlátai  

a) a fenyeget  jelenségek és a hibakezelés elveit magába foglaló emberi 
tényez k normál és m szeres körülmények között,  
 
5. Meteorológia 

a) repülés-meteorológiai jelentések, térképek és el rejelzések értelmezése és 
alkalmazása, meteorológiai tájékoztatások repülés el tti és repülés alatti 
beszerzésére és használatára vonatkozó eljárások, magasságmérés,  

b) repülési meteorológia, a vonatkozó területek éghajlattana tekintetbe véve 
azokat az elemeket, melyek befolyásolják a repülést, a nyomásrendszerek mozgása, 
a frontok szerkezete, a felszállás, az útvonalrepülés és a leszállás körülményeit 
befolyásoló szignifikáns id járási jelenségek jellemz i és eredetük,  

c) a jegesedés okai, felismerése és hatásai, a frontképz dési zónába történ  
belépés eljárásai, veszélyes id járási jelenségek elkerülése,  
 
6. Navigáció 
 

a) léginavigáció, beleértve a légiforgalmi térképek, rádiónavigációs berendezések 
és a területi navigáció rendszereinek használatát, a hosszú- távú repülések speciális 
navigációs követelményei,  

b) a helikopter kormányzásához és navigálásához szükséges m szerek és 
repülési elektronika használata, korlátozásai,  

c) a kirepülés, útvonalrepülés, megközelítés és leszállás fázisaiban felhasznált 
navigációs rendszerek használata, pontossága és megbízhatósága, a rádiónavigációs 
berendezések azonosítása, 

d) az önálló, és a küls  támpontok felhasználásával m ködtetett navigációs 
rendszerek jellemz i és alapelvei, a fedélzeti berendezések m ködtetése,  
 
7. Üzemeltetési eljárások 
 

a) a fenyeget  jelenségek és a hibakezelés alkalmazása az üzemeltetésben,  
b) légiforgalmi kiadványok használata, mint AIP, NOTAM, légiforgalmi kódok és 

rövidítések,  
c) el vigyázatossági és vészhelyzeti eljárások, gyakorlati biztonsági teend k,  
d) üzemeltetési eljárások az áruszállításra, és a veszélyes áruk szállítására 

vonatkozólag,   
e) az utasoknak adandó biztonsági tájékoztató követelményei és gyakorlata, 

beleértve a tanúsítandó el vigyázatosságot a helikopterbe történ  beszállás, és az 
abból történ  kiszállás folyamán,  
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f) helikopterek esetében teljesítmény melletti megülés, földi rezonancia, a 

forgószárny-lapát átesése, dinamikus hossztengely körüli elfordulás és egyéb 
üzemeltetési veszélyek, a VMC körülmények közötti repüléshez tartozó biztonsági 
eljárások.  
 
8. Repüléselmélet 
 

a) a repülés alapelvei,  
 
9. Rádió-távbeszél  kezel i ismeretek 
 

a) a rádió-távbeszél  eljárások és kifejezések, a rádióösszeköttetés 
megszakadása esetén követend  tevékenységek. 

 
(2) A helikopter légitársasági pilóta (ATPL(H)) elméleti képzés tematikáját, a tantárgyak 

alapján a légiközlekedési hatóság adja ki. 
 
2.3.2.4.2. Repülési képzés 
 

(1) A kérelmez nek kétkormányos oktatásban kell részesülnie helikopteren.  
(2) Az oktatónak gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmez  a légiközlekedési hatóság 

által kiadott tematika szerinti oktatásban részesüljön. 
 
2.3.2.5. Repülési tapasztalat 

(1) A kérelmez nek nem kevesebb, mint 1000 óra repült id t kell megszereznie helikopteren, 
pilótaként. 

 
(2) A kérelmez nek legalább az alábbi repülési id ket kell teljesítenie helikopteren: 

 
a) 350 órát többpilótás helikopteren, 
b) 250 órát parancsnok-pilótaként, vagy nem kevesebb, mint 100 órát parancsnok-

pilótaként és a szükséges többi repült id t (150 órát) PIC(US)-ként,  
c) 200 óra repült id t útvonalrepülésben, amelyb l nem kevesebb, mint 100 órát 

parancsnok-pilótaként, vagy ellen rzés alatt álló parancsnok-pilótaként PIC(US), 
d) 30 óra m szeres id t, amelyb l nem több mint 10 óra lehet a m szeres földi id , és  
e) 100 órát éjszakai repülésben parancsnok-pilótaként, vagy másodpilótaként. 

 
2.3.2.6. Jóváírás 

(1) A 2.3.2.5. (1) pontban meghatározott repült id be beszámítható 100 óra földi gyakorló 
berendezésen repült id  (STD), amelyb l maximum 25 óra teljesíthet  FNPT-n. 

(2) Aki repül gépen, vagy helyb l felszálló repül gépen (powered-lift) légitársasági pilóta 
szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, annak a 2.3.2.5. pontban meghatározott repült id ket 50%-kal 
lehet csökkenteni. 

2.3.2.7. Elméleti és jártassági vizsga 

2.3.2.7.1. Elméleti ismeretek vizsgája 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, mely a légitársasági pilóta 
szakszolgálati engedély engedélyesére vonatkozó jogoknak, valamint a helikopter kategóriának 
megfelel a 2.3.2.4.1. pontban meghatározott témakörökben. 
 
2.3.2.7.2. Jártassági vizsga 
 

(1) A jártassági vizsga összeköthet  a többpilótás helikopter típusjogosítás jártassági 
vizsgájával. 

(2) A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy képes parancsnok-pilótaként az alábbi eljárásokat és 
man vereket végrehajtani a másodpilótával üzemeltetend  helikopteren: 
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a) repülés el tti eljárások, beleértve az üzemeltetési útvonalterv (operational flight plan) 

elkészítését és a repülési terv kitöltését a légiforgalmi szolgálatok számára,  
b) szokványos repülési eljárások és man verek a repülés minden fázisában, 
c) nem-szokványos és veszélyhelyzeti eljárások és man verek, melyeket a 

berendezések, mint pl. hajtóm , rendszerek és a sárkány meghibásodásai, és helytelen 
m ködése esetében kell végrehajtani, 

d) a személyzet cselekv képtelenné válása eseténi eljárások és a személyzet közötti 
együttm ködés eljárásai, beleértve a pilóta feladatok megosztását, a személyzet 
együttm ködését, és az ellen rz  jegyzékek (check lists) használatát, és 

 
(3) A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy képes a 2.3.2.7.2. (2) pontban el írt eljárások és 

man verek végrehajtására az alkalmasság olyan szintjén, mely megfelel a légitársasági pilóta 
szakszolgálati engedély engedélyesének megadott el jogoknak és képes: 
 

a) a fenyeget  jelenségeket, hibákat felismerni és kezelni,  
b) a helikoptert mindenkor simán és pontosan, manuálisan vezetni annak határértékein 

belül oly módon, hogy az eljárás, vagy a man ver sikeres végeredménye biztosított legyen, 
c) a helikoptert a repülés fázisának megfelel  automatikus üzemmódban m ködtetni és az 

automatika aktív üzemmódját folyamatosan figyelemmel kísérni,  
d) a szokványos, nem-szokványos és vészhelyzeti eljárásokat a repülés minden 

fázisában pontosan végrehajtani,  
e) jó ítél képességet és repülési készséget tanúsítani, ide értve a megfelel  

döntéshozatalt és a helyzethez ill  tudatosság fenntartását, és  
f) a hajózó személyzet többi tagjával való hatékonyan kommunikálni, és demonstrálni azt, 

hogy képes hatékonyan végrehajtani a személyzet cselekv képtelensége eseténi eljárásokat, a 
személyzet együttm ködésének eljárásait, beleértve a pilóta feladatok kijelölését, a személyzet 
együttm ködését, a szabvány üzemeltetési eljárások (SOPs) betartását és az ellen rz  
jegyzékek (check lists) használatát.  

 
3. FEJEZET 

 

TÍPUSJOGOSÍTÁS, M SZERJOGOSÍTÁS (IR(H), REPÜLÉS-OKTATÓI JOGOSÍTÁS (FI(H)), 
MENT  JOGOSÍTÁS, T ZOLTÓ JOGOSÍTÁS, MEZ GAZDASÁGI JOGOSÍTÁS, TEHEREMEL  

JOGOSÍTÁS, VONTATÓ JOGOSÍTÁS 

 
3.1. TÍPUSJOGOSÍTÁS 

 
3.1.1. A típusjogosítás engedélyesének el jogai 

A jogosítás engedélyese jogosult a helikoptertípuson a szakszolgálati engedélyének megfelel  
el jogokat gyakorolni. 

3.1.2. Típusjogosítást igényl  körülmények 

3.1.2.1. Minden helikopter típusjogosításra kötelezett légijárm . 
 
3.1.2.2. A helikopter pilóta szakszolgálati engedély engedélyese akkor láthat el helikopteren 
légijárm vezet i tevékenységet, ha rendelkezik az adott helikopternek megfelel  típusjogosítással. 
 
3.1.2.3. Ha a típusjogosítást másodpilótai tevékenységre korlátozva adják ki, vagy azzal a 
korlátozással, hogy kizárólag utazómagasságon tevékenykedhet pilótaként, akkor ezt a korlátozást a 
jogosításba be kell jegyezni. 
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3.1.3. A típusjogosítás megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A típusjogosítás kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

3.1.3.1. Képzési követelmények 

3.1.3.1.1. Elméleti ismeretek képzése 
 
(1) Ha a kérelmez  bizonyítja jártasságát és szakismeretét a magánpilóta szakszolgálati 

engedély els  kiadásához, az adott helikopter típusának megfelel  típusjogosítást a szakszolgálati 
engedélybe be kell jegyezni. 
 

(2) A további helikopter típusjogosítást kérelmez nek a következ  elméleti tantárgyakból 
kell elméleti képzést kapnia: 
 

1. A helikoptertípusra vonatkozó légijárm  ismeret 
a) a hajtóm vek, rendszerek és m szerek m ködési alapelvei és funkciói, 
b) a helikopter és a hajtóm vek üzemeltetési korlátai, az erre vonatkozó 

üzemeltetési információk a repülési kézikönyv vagy más megfelel  dokumentáció 
alapján, 

c) a helikopter berendezéseinek és rendszereinek használata és az 
üzemképesség ellen rzése, 

d) a helikopter sárkányának, rendszereinek és hajtóm veinek karbantartási 
eljárásai,  
 
2. Repülési jellemz k, repüléstervezés és terhelés a helikoptertípusra vonatkozóan 

a) a terhelés és a tömeg megoszlás hatásai a helikopter kiszolgálásában, repülési 
jellemz k és teljesítmény, tömeg és súlypont-számítások,  

b) a felszállási, leszállási és egyéb teljesítményadatok használata és gyakorlati 
alkalmazása, 

c) a küls  teher hatásai a kiszolgálásban. 
 
(3) A helikopter típusjogosítás elméleti képzés tematikáját, a tantárgyak alapján a 

légiközlekedési hatóság adja ki. 
 
3.1.3.1.2. Repülési képzés 
 
A kérelmez nek kétkormányos oktatásban kell részesülnie a helikopteren. Az oktatónak gondoskodnia 
kell arról, hogy a kérelmez  a légiközlekedési hatóság által kiadott tematika szerinti oktatásban 
részesüljön. 

 
3.1.3.2. Repülési tapasztalat 

A kérelmez nek nem kevesebb, mint 10 óra repülési id t kell megszereznie egypilótás helikopter 
pilótájaként, vagy nem kevesebb, mint 40 óra repülési id t kell megszereznie többpilótás helikopter 
pilótájaként, beleértve legalább az alábbiakat (értelemszer en):  

 
1. Egypilótás helikopter esetében: 

a) egy 3 óra id tartamú útvonalrepülés kiképzés helikopteren, 
b) 10 felszállás és 10 leszállás teljes megállással egy repül téren, minden egyes 

leszállásnak magába kell foglalni a repül tér forgalmi körén történ  repülést, 
 

2. Többpilótás helikopter esetében: 
a) 40 óra útvonalrepülés kiképzés helikopteren, 
b) 15 felszállás és 15 leszállás teljes megállással egy repül téren. 
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3.1.3.3. Elméleti és jártassági vizsga 

3.1.3.3.1. Elméleti ismeretek vizsgája 
 

A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, amely a helikopter 
típusának megfelel, a 3.1.3.1.1. pontban meghatározott témakörökben. 
 

3.1.3.3.2. Jártassági vizsga 
 

A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy képes az egypilótás helikopter parancsnok-pilótájaként, illetve 
többpilótás helikopter másodpilótájaként (ha PPL(H), vagy CPL(H) engedéllyel rendelkezik), vagy 
parancsnok-pilótájaként (ha ATPL(H) engedéllyel rendelkezik) végrehajtani az 3.1.3.1.2. pontban 
meghatározott eljárásokat és man vereket, és képes: 
 

a) felismerni és kezelni a fenyeget  jelenségeket és hibákat,  
b) a helikoptert a határértékeken belül üzemeltetni, 
c) minden man vert simán és pontosan végrehajtani,  
d) jó ítél képességet és repülési készséget tanúsítani, 
e) légiforgalmi ismereteit alkalmazni, és 
f) a helikopter kormányzását mindenkor olymódon fenntartani, hogy az eljárás vagy a 

man ver sikeres végeredménye biztosított legyen.  
3.1.4. Érvényességi id , meghosszabbítás, megújítás 

3.1.4.1. Érvényességi id  

(1) A típusjogosítás a kiadástól számított 1 évig érvényes. Az érvényességi id szakon belüli 
meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 1 évig érvényes. 

(2) A típusjogosítás érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati engedély 
engedélyese nem gyakorolhatja a szakszolgálati engedélyb l származó el jogokat. 

3.1.4.2. Meghosszabbítás 

(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megel z  12 hónapban 10 fel- 
és 10 leszállást végrehajtott az adott típussal, akkor a jogosítás 1 évre meghosszabbítható. 

(2) Ha a jogosítás engedélyese a 3.1.4.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem 
teljesíti, akkor gyakorlatba hozó repülésen kell részt vennie repülés oktatóval (FI(H)), amit a 
repülési naplóban e rendeletre való hivatkozással rögzíteni kell, továbbá a 3.1.3.3.2. pontban 
meghatározottak szerint készség ellen rzést kell végrehajtania repülés vizsgáztatóval 
FE(H). 

3.1.4.3. Megújítás 

A kérelmez nek az 3.1.3.1.-3.1.3.3. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.  

 

3.2. M SZERJOGOSÍTÁS (IR(H)) 

 
3.2.1. A m szerjogosítás engedélyesének el jogai 

(1) A helikopter m szerjogosítás engedélyese jogosult helikoptert vezetni IFR-ben. 
 

(2) A jogosítás engedélyese akkor jogosult el jogait többhajtóm ves helikopteren gyakorolni, ha 
teljesítette a 3.2.2.5.2. (2) pontban el írt követelményeket. 
 

3.2.2. A m szerjogosítás megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A m szerjogosítás kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

3.2.2.1. Szakszolgálati követelmények 

A m szerjogosítást kérelmez nek rendelkeznie kell helikopter magánpilóta, vagy helikopter 
kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedéllyel és érvényes típusjogosítással arra a helikopter 
változatra (egypilótás, vagy többpilótás) vonatkozóan, amire a m szerjogosítást kéri. 
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3.2.2.2. Képzési követelmények 

3.2.2.2.1. Elméleti ismeretek képzése 
 
(1) A helikopter m szerjogosítást kérelmez nek a következ  elméleti tantárgyakból kell 

elméleti képzést kapnia: 
 

1. Légijog 
a) IFR-ben történ  repülésre vonatkozó szabályok és el írások, a vonatkozó 

légiforgalmi szolgálatok gyakorlatai és eljárásai, 
 

2. Helikopterre vonatkozó általános légijárm  ismeret 
a) az elektronika, az elektromos berendezések és m szerek használata, korlátozásai és 

használhatósága, melyek IFR és m szeres meteorológiai körülmények között repül  
helikopter vezetéséhez és navigálásához szükségesek, a robotpilóta használata és 
korlátozásai, 

b) irányt k, forduló- és gyorsulási hibák, pörgetty s m szerek, üzemi határértékek és 
precessziós hatások, különböz  repülési m szerek helytelen m ködése esetén az eljárások 
és gyakorlati tennivalók,  
 
3. Helikopterre vonatkozó repülési jellemz k és repüléstervezés 

a) az IFR körülmények közötti repülésnek megfelel  repülés el tti el készületek és 
ellen rzések,  

b) az útvonalterv elkészítése, IFR repülési terv készítése és kitöltése a légiforgalmi 
szolgálatok számára, magasságmér  beállítási eljárások,  
 
4. Emberi teljesít képesség és korlátai  

a) m szerrepülésre vonatkozó emberi tényez k, beleértve a fenyeget  jelenségek és 
hibák kezelését,  
 
5. Meteorológia 

a) a repülési meteorológia alkalmazása, a jelentések, térképek, el rejelzések, kódok és 
rövidítések értelmezése és használata, a meteorológiai információk beszerzésének eljárásai 
és azok használata, magasságmérés, 

b) a jegesedés okai, felismerése és hatásai, id járási frontzónába való belépés 
eljárásai, veszélyes id járás elkerülése, 

c) a rotor jegesedés hatása 
 
6 Navigáció 

a) gyakorlati repülési navigáció rádiónavigációs berendezések felhasználásával, 
b) a kirepülés, az útvonalrepülés, a megközelítés és a leszállás fázisaiban használt 

navigációs rendszerek használata, pontossága és megbízhatósága, a rádiónavigációs 
berendezések azonosítása,  
 
7. Üzemeltetési eljárások 

a) a fenyeget  jelenségek és hibák kezelésének alkalmazása az üzemeltetésben, 
b) a légiforgalmi dokumentációk - AIP és NOTAM, a légiforgalmi kódok és rövidítések, a 

kirepülés, az útvonalrepülés, a süllyedés és a megközelítés során használatos 
m szerrepülési eljárások térképeinek értelmezése és használata,  

c) el vigyázatossági és veszélyhelyzeti eljárások, gyakorlati biztonsági eljárások IFR 
szerinti repülés esetében, akadálymentesség kritériumai, 
 
8. Rádiótávbeszél -kezel i ismeretek 

a) IFR szerint üzemel  helikopterre vonatkozó összeköttetési eljárások, a 
rádióösszeköttetés megszakadása esetén követend  eljárások. 

 
(2) A helikopter m szerjogosítás (IR(H)) elméleti képzés tematikáját, a tantárgyak alapján a 

légiközlekedési hatóság adja ki. 
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3.2.2.2.2. Repülési képzés 
 

(1) A kérelmez nek nem kevesebb, mint 10 óra kétkormányos m szeres kiképzést kell 
szereznie egy oktató jogosítással rendelkez  személyt l a 3.2.2.3. c) pontban meghatározott id kbe 
beleszámítva.  

 
(2) Az oktatónak biztosítania kell, hogy a kérelmez  megszerezze az üzemeltetési tapasztalatot 

legalább az alábbi témakörökben: 
 

a) repülés el tti eljárások, beleértve a repülési kézikönyv, vagy azzal egyenérték  
dokumentáció, valamint a megfelel  légiforgalmi szolgálatok dokumentációinak használatát az 
IFR repülési terv elkészítésében, 

 
b) repülés el tti szemrevételezés, az ellen rz  jegyzékek (check list-ek) használata, gurulás 

és felszállás el tti ellen rzések,  
 
c) szokványos, nem-szokványos és vészhelyzeti körülmények között az IFR repülés 

eljárásai és man verei, melyek legalább az alábbiakat fedik: 
 

- felszálláskor áttérés m szerrepülésre,  
- szabvány m szeres kirepülések és berepülések,  
- IFR eljárások útvonalon, 
- várakozási eljárások,  
- m szeres megközelítés meghatározott minimum értékig,  
- megszakított megközelítési eljárások, 
- m szeres megközelítésb l végrehajtott leszállások, 

 
d) repülés közbeni man verek és sajátságos repülési jellemz k. 

 
(3) Ha a m szeres jogosítás el jogait többhajtóm ves helikopteren kell gyakorolnia a 

kérelmez nek, akkor kétkormányos m szeres repülésoktatásban kell részesülnie egy oktatói 
jogosítással rendelkez  személyt l többhajtóm ves helikopteren. Az oktatónak biztosítani kell, hogy a 
kérelmez  megszerezze kizárólag a m szerekre támaszkodva az üzemeltetési tapasztalatot a 
helikopter m ködtetésében, ha az egyik hajtóm  üzemképtelen, vagy szimuláltan üzemképtelen.  

 
(4) A m szeres jogosítás (IR(H)) repülés képzési tematikáját a légiközlekedési hatóság adja ki. 

 
3.2.2.3. Repülési tapasztalat 

A kérelmez nek az alábbi repült id vel kell rendelkeznie, amely nem lehet kevesebb, mint: 
 

a) 50 óra útvonalrepülésben parancsnok-pilótaként repült id  repül gépen, helikopteren vagy 
helyb l felszálló repül gépen (powered-liften), melyb l nem kevesebb, mint 10 óra repült id t 
helikopteren kell teljesíteni, 

b) ha az a) pontban meghatározott id vel nem rendelkezik, akkor az említett 50 órát 
helikopteren kell teljesítenie, és 

c) 40 óra m szeres id  helikopteren, amelyb l nem több mint 20 óra lehet a m szeres földi id , 
vagy 30 óra, ha repülési szimulátort (FFS) használnak. A földi id t egy oktató jogosítással rendelkez  
személy felügyelete alatt kell megszereznie. 

 
3.2.2.4. Jóváírás 

Ha a kérelmez  repül gépre, vagy helyb l felszálló repül gépre (powered-lift) érvényes 
m szerjogosítással rendelkezik, akkor a 3.2.2.3. c) pontban meghatározott 40 óra 10 órával 
csökkenthet , amelyb l nem több mint 5 óra lehet a m szeres földi id . 
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3.2.2.5. Elméleti és jártassági vizsga 

3.2.2.5.1. Elméleti ismeretek vizsgája 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, amely a 
m szerjogosításnak megfelel, a 3.2.2.2.1. pontban meghatározott témakörökben. 
 
3.2.2.5.2. Jártassági vizsga 
 

(1) A kérelmez nek jártassági vizsgán kell bizonyítania, hogy képes a 3.2.2.2.2. (2) pontban 
el írt eljárások és man verek végrehajtására és képes: 
 

a) a fenyeget  jelenségeket és hibákat felismerni és kezelni,  
b) helikoptert a határértékeken belül üzemeltetni,  
c) az összes man vert simán és pontosan végrehajtani,  
d) jó ítél képességet és repülési készséget tanúsítani, 
e) légiforgalmi ismereteit alkalmazni, 
f) a helikopter kormányzását állandó jelleggel fenntartani oly módon, hogy az eljárás, vagy a 

man ver sikeres végeredménye biztosított legyen. 
(2) A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy képes többhajtóm ves helikoptert kizárólag a 

m szerek alapján m ködtetni, amikor az egyik hajtóm  üzemképtelen vagy szimuláltan üzemképtelen, 
ha a m szeres jogosítás el jogait többhajtóm ves helikopteren kell gyakorolnia.  

3.2.3. Érvényességi id , meghosszabbítás, megújítás 

3.2.3.1. Érvényességi id  

(1) A m szerjogosítás a kiadástól számított 1 évig érvényes. Az érvényességi id szakon 
belüli meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 1 évig érvényes. 

(2) A m szerjogosítás érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati engedély 
engedélyese nem gyakorolhatja a jogosításból származó el jogokat. 

3.2.3.2. Meghosszabbítás 

(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megel z  12 hónapban 30 órát 
repült IFR szabályok szerint akkor a jogosítás 1 évre meghosszabbítható. 

(2) Ha a jogosítás engedélyese a 3.2.3.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem 
teljesíti, akkor gyakorlatba hozó repülésen kell részt vennie m szerjogosítással rendelkez  
repülési oktatóval (FI(H)), amit a repülési naplóban e rendeletre való hivatkozással rögzíteni 
kell, továbbá a 3.2.2.5.2. pontban meghatározottak szerint készség ellen rzést kell 
végrehajtania m szerjogosítással rendelkez  repülés vizsgáztatóval FE(H). 

3.2.3.3. Megújítás 

A kérelmez nek az 3.2.2.1.-3.2.2.5. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.  

3.3. REPÜLÉS-OKTATÓI JOGOSÍTÁS (FI(H)) 

 
3.3.1. A repülés-oktatói jogosítás engedélyesének el jogai 

A repülés-oktatói jogosítás (FI(H) engedélyesének joga van: 
 

(1) felügyelni a növendék pilóta által végrehajtott egyedül-repülést, és  
(2) repülésoktatást végrehajtani magánpilóta szakszolgálati engedély, kereskedelmi pilóta 

szakszolgálati engedély, légitársasági pilóta szakszolgálati engedély, típusjogosítás, m szerjogosítás, 
repülés-oktatói jogosítás, NVFR jogosítás, ment /t zoltó jogosítás, mez gazdasági jogosítás, 
teheremel  jogosítás és vontató jogosítás kiadása céljából, amennyiben az oktató:  

a) rendelkezik legalább azzal a helikopter pilóta szakszolgálati engedéllyel és 
jogosítással, amelyre az oktatást végre akarja hajtani, és 

b) rendelkezik a helikopteren parancsnok-pilótaként történ  tevékenységhez szükséges 
szakszolgálati engedéllyel és jogosítással. 
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3.3.2. A repülés-oktatói jogosítás megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A repülés-oktatói jogosítás kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

3.3.2.1. Életkor 

Az FI(H) kérelmez nek be kell töltenie a 20. életévet. 

3.3.2.2. Iskolai végzettség 

Az FI(H) kérelmez nek legalább középfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie. 

3.3.2.3. Szakszolgálati követelmények 

A kérelmez nek helikopter kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedéllyel és érvényes 
típusjogosítással, vagy légitársasági pilóta szakszolgálati engedéllyel és érvényes típusjogosítással 
kell rendelkeznie arra a helikopter változatra (egypilótás, vagy többpilótás) vonatkozóan, amire a 
repülés-oktatói jogosítást kéri. 

3.3.2.4. Képzési követelmények 

3.3.2.4.1. Elméleti ismeretek képzése 
 
(1) A helikopter repülés-oktatói jogosítást kérelmez nek a következ  elméleti tantárgyakból 

kell elméleti képzést kapnia: 
 

a) az alkalmazott oktatás technikái, 
b) a növendék teljesítményének értékelése azon témakörökben, amelyekben földi 

oktatást kap,  
c) az elsajátítás folyamata, 
d) a hatékony tanítás elemei, 
e) a növendék értékelése, és tesztelési, kiképzési filozófiák,  
f) a kiképzési program felépítése, 
g) a feladatok megtervezése,  
h) osztálytermi oktatás technikái, 
i) kiképzési eszközök használata, beleértve a repülési szimulátor gyakorló-berendezést, 

ha alkalmazható, 
j) a növendék hibáinak értékelése és javítása, 
k) a repülésoktatásra vonatkozó emberi tényez k, beleértve a fenyeget  jelenségek és 

hibák kezelését. 
l) a helikopterben a rendszer meghibásodások szimulálásával és a helytelen 

m ködéssel együtt járó veszélyek  
 

(2) A helikopter repülés-oktatói jogosítás (FI(H)) elméleti képzés tematikáját, a tantárgyak 
alapján a légiközlekedési hatóság adja ki. 

 
3.3.2.4.2. Repülési képzés 
 

(1) A kérelmez nek kétkormányos oktatásban kell részesülnie helikopteren.  
(2) Az oktatónak gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmez  a légiközlekedési hatóság által 

kiadott tematika szerinti oktatásban részesüljön legalább az alább megadott témakörökben: 
 

a) a repülésoktatási technikákból oktatásban kell részesülni, beleértve a 
szemléltetést, a növendék gyakorlati eljárásokat, az általános növendék-hibák felismerését 
és javítását, és  

b) gyakorolnia kell az oktatási technikákat mindazon repülési man verben és 
eljárásokban, amelyekben repülésoktatást kíván végrehajtani. 
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3.3.2.5. Repülési tapasztalat 

A kérelmez nek teljesítenie kell 2.2.2.5. pontban meghatározott, a helikopter kereskedelmi pilóta 
szakszolgálati engedély kiadásához el írt repülési tapasztalat követelményeit. 
 
3.3.2.6. Jóváírás 

Ha a kérelmez  repül gépre, vagy helyb l felszálló repül gépre (powered lift) repülés-oktatói 
jogosítással (FI) rendelkezik, akkor a 3.3.2.4.2. pontban meghatározott tematika repült ideje 50%-kal 
csökkenthet . 

3.3.2.7. Elméleti és jártassági vizsga 

3.3.2.7.1. Elméleti ismeretek vizsgája 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, amely a repülés-oktatói 
jogosításnak (FI(H) megfelel, a 3.3.2.4.1. pontban meghatározott témakörökben. 
 
3.3.2.7.2. Jártassági vizsga 
 
A kérelmez nek jártassági vizsgán kell bizonyítania, hogy képes helikopteren oktatni azokban a 
témakörökben, amelyben repülésoktatást kell végeznie, beleértve a repülés el tti, a repülés utáni és 
földi oktatást is.  

3.3.3. Érvényességi id , meghosszabbítás, megújítás 

3.3.3.1. Érvényességi id  

(1) A repülés-oktatói jogosítás a kiadástól számított 3 évig érvényes. Az érvényességi 
id szakon belüli meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 3 évig érvényes. 

(2) A repülés-oktatói jogosítás érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati 
engedély engedélyese nem gyakorolhatja a jogosításból származó el jogokat. 

3.3.3.2. Meghosszabbítás 

(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megel z  36 hónapban 10 órát 
oktatott 12 hónaponként, akkor a jogosítás 3 évre meghosszabbítható. 

(2) Ha a jogosítás engedélyese a 3.3.3.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem 
teljesíti, akkor gyakorlatba hozó repülésen kell részt vennie repülési oktatóval (FI(H)), amit a 
repülési naplóban e rendeletre való hivatkozással rögzíteni kell, továbbá a 3.3.2.7.2. pontban 
meghatározottak szerint készség ellen rzést kell végrehajtania repülés-oktatói jogosítással 
rendelkez  repülés-vizsgáztatóval FE(H). 

3.3.3.3. Megújítás 

A kérelmez nek az 3.3.2.3.-3.3.2.7. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.  

3.4. MENT  JOGOSÍTÁS 

 
3.4.1. A ment  jogosítás engedélyesének el jogai 

A ment  jogosítás engedélyesének joga van ment  repülések végrehajtására. 
 

3.4.2. A ment  jogosítás megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A ment  jogosítás kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

3.4.2.1. Életkor 

A ment  jogosítást kérelmez nek be kell töltenie a 21. életévet. 
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3.4.2.2. Szakszolgálati követelmények 

A kérelmez nek helikopter kereskedelmi, vagy helikopter légitársasági pilóta szakszolgálati 
engedéllyel, érvényes –ment  repülésre alkalmas- típusjogosítással kell rendelkeznie. 

3.4.2.3. Képzési követelmények 

3.4.2.3.1. Elméleti ismeretek képzése 
 
(1) A helikopter ment  jogosítást kérelmez nek a következ  elméleti tantárgyakból kell 

elméleti képzést kapnia: 
a) repülési szabályok, 
b) típusismeret, 
c) légi üzemeltetés, 
d) az adott szakterület sajátosságai (egészségügy) 
 

(2) A helikopter ment  jogosítás elméleti képzés tematikáját, a tantárgyak alapján a 
légiközlekedési hatóság adja ki. 

 
3.4.2.3.2. Repülési képzés 
 

(1) A kérelmez nek kétkormányos oktatásban kell részesülnie helikopteren.  
(2) Az oktatónak gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmez  a légiközlekedési hatóság által 

kiadott tematika szerinti oktatásban részesüljön.
 
3.4.2.4. Repülési tapasztalat 

A kérelmez nek nem kevesebb, mint 800 repült órával kell rendelkeznie helikopteren. 
 
3.4.2.5. Elméleti és jártassági vizsga 

3.4.2.5.1. Elméleti ismeretek vizsgája 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, amely a ment  
jogosításnak megfelel, a 3.4.2.3.1. pontban meghatározott témakörökben. 
 
3.4.2.5.2. Jártassági vizsga 
 

(1) A kérelmez nek jártassági vizsgán kell bizonyítania, hogy képes helikopteren ment  
repüléseket végrehajtani.  

(2) A vizsgarepülést imitált szituációban kell végrehajtani. 
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3.4.3. Érvényességi id , meghosszabbítás, megújítás 

3.4.3.1. Érvényességi id  

(1) A ment  jogosítás a kiadástól számított 2 évig érvényes. Az érvényességi id szakon 
belüli meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 2 évig érvényes. 

(2) A ment  jogosítás érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati engedély 
engedélyese nem gyakorolhatja a jogosításból származó el jogokat. 

3.4.3.2. Meghosszabbítás 

(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megel z  2 évben félévenként 5 
db mentési céllal történ  felszállást teljesített, akkor a jogosítás 2 évre meghosszabbítható. 

(2) Ha a jogosítás engedélyese a 3.4.3.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem 
teljesíti, akkor gyakorlatba hozó repülésen kell részt vennie ment  jogosítással rendelkez  
repülési oktatóval (FI(H)), amit a repülési naplóban e rendeletre való hivatkozással rögzíteni 
kell, továbbá a 3.4.2.5.2. pontban meghatározottak szerint készség ellen rzést kell 
végrehajtania ment  jogosítással rendelkez  repülés-vizsgáztatóval FE(H). 

3.4.3.3. Megújítás 

A kérelmez nek az 3.4.2.2.-3.4.2.5. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.  

3.5. T ZOLTÓ JOGOSÍTÁS 

 
3.5.1. A t zoltó jogosítás engedélyesének el jogai 

A t zoltó jogosítás engedélyesének joga van t zoltó repülések végrehajtására. 
 

3.5.2. A t zoltó jogosítás megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A t zoltó jogosítás kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

3.5.2.1. Életkor 

A t zoltó jogosítást kérelmez nek be kell töltenie a 21. életévet. 

3.5.2.2. Szakszolgálati követelmények 

A kérelmez nek helikopter kereskedelmi, vagy helikopter légitársasági pilóta szakszolgálati 
engedéllyel, érvényes –t zoltó repülésre alkalmas- típusjogosítással kell rendelkeznie. 

3.5.2.3. Képzési követelmények 

3.5.2.3.1. Elméleti ismeretek képzése 
 
(1) A helikopter t zoltó jogosítást kérelmez nek a következ  elméleti tantárgyakból kell 

elméleti képzést kapnia: 
a) repülési szabályok, 
b) típusismeret, 
c) légi üzemeltetés, 
d) az adott szakterület sajátosságai (t zoltó) 
 

(2) A helikopter t zoltó jogosítás elméleti képzés tematikáját, a tantárgyak alapján a 
légiközlekedési hatóság adja ki. 

 
3.5.2.3.2. Repülési képzés 
 

(1) A kérelmez nek kétkormányos oktatásban kell részesülnie helikopteren.  
(2) Az oktatónak gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmez  a légiközlekedési hatóság által 

kiadott tematika szerinti oktatásban részesüljön.



23364 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám

 
3.5.2.4. Repülési tapasztalat 

A kérelmez nek nem kevesebb, mint 400 repült órával kell rendelkeznie helikopteren. 
 
3.5.2.5. Elméleti és jártassági vizsga 

3.5.2.5.1. Elméleti ismeretek vizsgája 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, amely a t zoltó 
jogosításnak megfelel, a 3.5.2.3.1. pontban meghatározott témakörökben. 
 
3.5.2.5.2. Jártassági vizsga 
 

(1) A kérelmez nek jártassági vizsgán kell bizonyítania, hogy képes helikopteren t zoltó 
repüléseket végrehajtani.  

(2) A vizsgarepülést imitált szituációban kell végrehajtani. 

3.5.3. Érvényességi id , meghosszabbítás, megújítás 

3.5.3.1. Érvényességi id  

(1) A t zoltó jogosítás a kiadástól számított 2 évig érvényes. Az érvényességi id szakon 
belüli meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 2 évig érvényes. 

(2) A t zoltó jogosítás érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati engedély 
engedélyese nem gyakorolhatja a jogosításból származó el jogokat. 

3.5.3.2. Meghosszabbítás 

(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megel z  2 évben félévenként 5 
db t zoltó felszállást teljesített, akkor a jogosítás 2 évre meghosszabbítható. 

(2) Ha a jogosítás engedélyese a 3.5.3.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem 
teljesíti, akkor gyakorlatba hozó repülésen kell részt vennie t zoltó jogosítással rendelkez  
repülési oktatóval (FI(H)), amit a repülési naplóban e rendeletre való hivatkozással rögzíteni 
kell, továbbá a 3.5.2.5.2. pontban meghatározottak szerint készség ellen rzést kell 
végrehajtania t zoltó jogosítással rendelkez  repülés-vizsgáztatóval FE(H). 

3.5.3.3. Megújítás 

A kérelmez nek az 3.5.2.2.-3.5.2.5. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.  

 

3.6. MEZ GAZDASÁGI JOGOSÍTÁS 

 
3.6.1. A mez gazdasági jogosítás engedélyesének el jogai 

A mez gazdasági jogosítás engedélyesének joga van mez gazdasági repülések végrehajtására a 
személyére meghatározott id járási minimumok mellett. 
 

3.6.2. A mez gazdasági jogosítás megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A mez gazdasági jogosítás kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

3.6.2.1. Életkor 

A mez gazdasági jogosítást kérelmez nek be kell töltenie a 21. életévet. 

3.6.2.2. Szakszolgálati követelmények 

A kérelmez nek helikopter magán, helikopter kereskedelmi, vagy helikopter légitársasági pilóta 
szakszolgálati engedéllyel, érvényes –mez gazdasági repülésre alkalmas- típusjogosítással kell 
rendelkeznie. 
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3.6.2.3. Képzési követelmények 

3.6.2.3.1. Elméleti ismeretek képzése 
 
(1) A helikopter mez gazdasági jogosítást kérelmez nek a következ  elméleti tantárgyakból 

kell elméleti képzést kapnia: 
a) repülési szabályok, 
b) típusismeret, 
c) légi üzemeltetés, 
d) mez gazdasági repülés végrehajtásának szabályai 
 

(2) A helikopter mez gazdasági jogosítás elméleti képzés tematikáját, a tantárgyak alapján 
a légiközlekedési hatóság adja ki. 

 
3.6.2.3.2. Repülési képzés 
 

(1) A kérelmez nek kétkormányos oktatásban kell részesülnie helikopteren.  
(2) Az oktatónak gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmez  a légiközlekedési hatóság által 

kiadott tematika szerinti oktatásban részesüljön. 
 

3.6.2.4. Repülési tapasztalat 

A kérelmez nek nem kevesebb, mint 200 repült órával kell rendelkeznie helikopteren. 
 
3.6.2.5. Jóváírás 

Ha a kérelmez  érvényes mez gazdasági jogosítással rendelkezik repül gépre, akkor a 3.6.2.3.2. 
pontban meghatározott tematika repült ideje 25%-kal csökkenthet . 

3.6.2.6. Elméleti és jártassági vizsga 

3.6.2.6.1. Elméleti ismeretek vizsgája 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, amely a mez gazdasági 
jogosításnak megfelel, a 3.6.2.3.1. pontban meghatározott témakörökben. 
 
3.6.2.6.2. Jártassági vizsga 
 

(1) A kérelmez nek jártassági vizsgán kell bizonyítania, hogy képes helikopteren 
mez gazdasági repüléseket végrehajtani.  

(2) A jártassági vizsgának a következ ket kell tartalmaznia:
a) Egy felszállás során mez gazdasági munkarepülést és meghatározott repülési 

feladatokat kell végrehajtani munkarepülés közben, terhelt légi járm vel, mez gazdasági 
repül térr l. 

b) Egy zárt pályás, legalább 50 perces útvonalrepülést kell végrehajtani, 50 m 
magasságban, melynek során a kérelmez nek bizonyítani kell, hogy képes az alacsony 
útvonali navigáció végrehatásában, különös tekintettel az id járás romlás vagy eltévedés 
esetén szükséges teend k ismeretére. 
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3.6.3. Érvényességi id , meghosszabbítás, megújítás 

3.6.3.1. Érvényességi id  

(1) A mez gazdasági jogosítás a kiadástól számított 2 évig érvényes. Az érvényességi 
id szakon belüli meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 2 évig érvényes. 

(2) A mez gazdasági jogosítás érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati 
engedély engedélyese nem gyakorolhatja a jogosításból származó el jogokat. 

3.6.3.2. Meghosszabbítás 

(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megel z  2 évben évenként 35 
db mez gazdasági felszállást hajtott végre, akkor a jogosítás 2 évre meghosszabbítható. 

(2) Ha a jogosítás engedélyese a 3.6.3.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem 
teljesíti, akkor gyakorlatba hozó repülésen kell részt vennie mez gazdasági jogosítással 
rendelkez  repülési oktatóval (FI(H)), amit a repülési naplóban e rendeletre való 
hivatkozással rögzíteni kell, továbbá a 3.6.2.6.2. pontban meghatározottak szerint készség 
ellen rzést kell végrehajtania mez gazdasági jogosítással rendelkez  repülés-vizsgáztatóval 
FE(H). 

3.6.3.3. Megújítás 

A kérelmez nek az 3.6.2.2.-3.6.2.6. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.  

3.7. TEHEREMEL  JOGOSÍTÁS 

 
3.7.1. A teheremel  jogosítás engedélyesének el jogai 

A teheremel  jogosítás engedélyesének joga van teheremel  repülések végrehajtására. 
 

3.7.2. A teheremel  jogosítás megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A teheremel  jogosítás kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

3.7.2.1. Életkor 

A teheremel  jogosítást kérelmez nek be kell töltenie a 21. életévet. 

3.7.2.2. Szakszolgálati követelmények 

A kérelmez nek helikopter magán, helikopter kereskedelmi, vagy helikopter légitársasági pilóta 
szakszolgálati engedéllyel és érvényes – teheremelésre alkalmas- típusjogosítással kell rendelkeznie. 

3.7.2.3. Képzési követelmények 

3.7.2.3.1. Elméleti ismeretek képzése 
 
(1) A helikopter teheremel  jogosítást kérelmez nek a következ  elméleti tantárgyakból kell 

elméleti képzést kapnia: 
a) repülési szabályok, 
b) típusismeret, 
c) légi üzemeltetés, 
d) teheremel  repülés végrehajtásának szabályai 
 

(2) A helikopter teheremel  jogosítás elméleti képzés tematikáját, a tantárgyak alapján a 
légiközlekedési hatóság adja ki. 

 
3.7.2.3.2. Repülési képzés 
 

(1) A kérelmez nek kétkormányos oktatásban kell részesülnie helikopteren.  
(2) Az oktatónak gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmez  a légiközlekedési hatóság által 

kiadott tematika szerinti oktatásban részesüljön.
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3.7.2.4. Repülési tapasztalat 

A kérelmez nek nem kevesebb, mint 300 repült órával kell rendelkeznie helikopteren. 
 
3.7.2.5. Elméleti és jártassági vizsga 

3.7.2.5.1. Elméleti ismeretek vizsgája 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, amely a teheremel  
jogosításnak megfelel, a 3.7.2.3.1. pontban meghatározott témakörökben. 
 
3.7.2.5.2. Jártassági vizsga 
 

(1) A kérelmez nek jártassági vizsgán kell bizonyítania, hogy képes helikopteren 
teheremel  repüléseket végrehajtani.  

(2) A vizsgarepülést imitált szituációban kell végrehajtani, amelynek tartalmaznia kell imitált 
vészhelyzeteket is.

3.7.3. Érvényességi id , meghosszabbítás, megújítás 

3.7.3.1. Érvényességi id  

(1) A teheremel  jogosítás a kiadástól számított 2 évig érvényes. Az érvényességi id szakon 
belüli meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 2 évig érvényes. 

(2) A teheremel  jogosítás érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati 
engedély engedélyese nem gyakorolhatja a jogosításból származó el jogokat. 

3.7.3.2. Meghosszabbítás 

(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megel z  2 évben félévenként 5 
db valós, vagy imitált teheremel i felszállást teljesített, akkor a jogosítás 2 évre 
meghosszabbítható. 

(2) Ha a jogosítás engedélyese a 3.7.3.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem 
teljesíti, akkor gyakorlatba hozó repülésen kell részt vennie teheremel  jogosítással 
rendelkez  repülési oktatóval (FI(H)), amit a repülési naplóban e rendeletre való 
hivatkozással rögzíteni kell, továbbá a 3.7.2.5.2. pontban meghatározottak szerint készség 
ellen rzést kell végrehajtania teheremel  jogosítással rendelkez  repülés-vizsgáztatóval 
FE(H). 

3.7.3.3. Megújítás 

A kérelmez nek az 3.7.2.2.-3.7.2.5. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.  

3.8. VONTATÓ JOGOSÍTÁS 

 
3.8.1. A vontató jogosítás engedélyesének el jogai 

A vontató jogosítás engedélyesének joga van motor nélküli légi járm vek vontatására, illetve 
transzparens-vontatásra.  
 

3.8.2. A vontató jogosítás megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A vontató jogosítás kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

3.8.2.1. Életkor 

A vontató jogosítást kérelmez nek be kell töltenie a 20. életévet. 

3.8.2.2. Szakszolgálati követelmények 

A kérelmez nek helikopter magán, helikopter kereskedelmi, vagy helikopter légitársasági pilóta 
szakszolgálati engedéllyel és érvényes – vontatásos repülésre alkalmas- típusjogosítással kell 
rendelkeznie. 
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3.8.2.3. Képzési követelmények 

3.8.2.3.1. Elméleti ismeretek képzése 
 
(1) A helikopter vontató jogosítást kérelmez nek a következ  elméleti tantárgyakból kell 

elméleti képzést kapnia: 
a) repülési szabályok, 
b) vészhelyzetek, 
c) vontatásos repülés végrehajtásának szabályai 
 

(2) A helikopter vontató jogosítás elméleti képzés tematikáját, a tantárgyak alapján a 
légiközlekedési hatóság adja ki. 

 
3.8.2.3.2. Repülési képzés 
 

(1) A kérelmez nek kétkormányos oktatásban kell részesülnie helikopteren.  
(2) Az oktatónak gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmez  a légiközlekedési hatóság által 

kiadott tematika szerinti oktatásban részesüljön. 
 

3.8.2.4. Repülési tapasztalat 

A kérelmez nek nem kevesebb, mint 100 repült órával kell rendelkeznie helikopteren. 
 
3.8.2.5. Jóváírás 

Ha a kérelmez  érvényes vontató jogosítással rendelkezik repül gépre, akkor a 3.8.2.3.2. pontban 
meghatározott tematika repült ideje 25%-kal csökkenthet . 

3.8.2.6. Elméleti és jártassági vizsga 

3.8.2.6.1. Elméleti ismeretek vizsgája 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, amely a vontató 
jogosításnak megfelel, a 3.8.2.3.1. pontban meghatározott témakörökben. 
 
3.8.2.6.2. Jártassági vizsga 
 

(1) A kérelmez nek jártassági vizsgán kell bizonyítania, hogy képes helikopterrel vontatásos 
repüléseket végrehajtani.  

(2) A jártassági vizsgának a következ ket kell tartalmaznia: 
a) 400 m-es iskolakör, a vitorlázó-repül gép leoldása a leszállójel fölött. 
b) légtérvontatás jobb és bal emelked  fordulókkal 800 m –es magasságig, lehúzás 

maximum 2 m/s süllyedéssel, majd leoldás a leszállójel fölött. 



2009/90. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 23369

3.8.3. Érvényességi id , meghosszabbítás, megújítás 

3.8.3.1. Érvényességi id  

(1) A vontató jogosítás a kiadástól számított 2 évig érvényes. Az érvényességi id szakon 
belüli meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 2 évig érvényes. 

(2) A vontató jogosítás érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati engedély 
engedélyese nem gyakorolhatja a jogosításból származó el jogokat. 

3.8.3.2. Meghosszabbítás 

(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megel z  2 évben évenként 20 
db vontatást hajtott végre, akkor a jogosítás 2 évre meghosszabbítható. 

(2) Ha a jogosítás engedélyese a 3.8.3.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem 
teljesíti, akkor gyakorlatba hozó repülésen kell részt vennie vontató jogosítással rendelkez  
repülési oktatóval (FI(H)), amit a repülési naplóban e rendeletre való hivatkozással rögzíteni 
kell, továbbá a 3.8.2.6.2. pontban meghatározottak szerint készség ellen rzést kell 
végrehajtania vontató jogosítással rendelkez  repülés-vizsgáztatóval FE(H). 

3.8.3.3. Megújítás 

A kérelmez nek az 3.8.2.2.-3.8.2.6. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.  

4. FEJEZET 

REPÜLÉS-VIZSGÁZTATÓI FELHATALMAZÁS (FE(H) 

4.1. REPÜLÉS-VIZSGÁZTATÓI FELHATALMAZÁS (FE(H)) 
 

4.1.1. A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(H)) engedélyesének el jogai 

A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás engedélyesének joga van vizsgák, ellen rzések levezetésére, 
kiértékelésére. 
 

4.1.2. A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(H)) megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(H)) kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete 
tartalmazza. 

4.1.2.1. Életkor 

A repülés-vizsgáztatói felhatalmazást (FE(H)) kérelmez nek be kell töltenie a 21. életévet. 
4.1.2.2. Szakszolgálati követelmények 

(1) A vizsgáztatónak olyan engedéllyel és jogosítással, valamint ehhez tartozó oktatói el joggal 
kell rendelkeznie legalább, mint amilyen engedély és/vagy jogosítás jártassági vizsgájának és/vagy 
készség ellen rzésének levezetésére felhatalmazzák. 

(2) A vizsgáztatónak olyan engedéllyel kell rendelkeznie, hogy parancsnokként vezethesse a 
jártassági vizsga, vagy készség ellen rzés során használt helikoptert.  
4.1.2.3. Elméleti ismeretek képzése 

A helikopter repülés-vizsgáztatói felhatalmazást (FE(H)) kérelmez nek a légiközlekedési hatóság által 
megtartott elméleti képzésen kell részt vennie. 
 

4.1.2.4. Repülési tapasztalat 

A helikopter repülés-vizsgáztatói felhatalmazást (FE(H)) kérelmez nek legalább 1000 óra repült id vel 
kell rendelkeznie helikopteren, amelyb l legalább 250 órát repülés oktatásban kell végrehajtania. 
 
4.1.2.5. Jártassági vizsga 

 
(1) A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelmez jének le kell vezetnie egy jártassági vizsgát 

vizsgáztatói szerepkörben, beleértve a felkészítést, a jártassági vizsga levezetését, a vizsgázó 
személy kiértékelését, a repülés utáni eligazítást és a dokumentálást.  

(2) A felhatalmazásához szükséges vizsgát légiközlekedési hatósági felügyel , vagy a 
légiközlekedési hatóság által erre a célra felhatalmazott, gyakorlott vizsgáztatónak kell felügyelnie.  
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4.1.3. Érvényességi id , újraengedélyezés 

4.1.3.1. Érvényességi id  

A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(H)) a kiadástól számított 3 évig érvényes.  

4.1.3.2. Újraengedélyezés 

(1) Az újbóli engedélyezéshez a vizsgáztatónak évente legalább két jártassági vizsgát, vagy 
készség ellen rzést kell végrehajtania a három éves érvényességi id szakon belül. 

(2) A megbízás ideje alatt évente legalább egyszer egy jártassági vizsga vagy készség 
ellen rzés végrehajtása során jelen kell lennie egy légiközlekedési hatósági felügyel nek, vagy erre a 
feladatra megbízott rangid s vizsgáztatónak, aki kiértékeli a vizsgáztatást. Ezen kiértékelés alapján a 
légiközlekedési hatóság újraengedélyezheti a repülés-vizsgáztatói felhatalmazást. 

1. függelék 
MCC tanfolyam 
 
1. A tanfolyam célkit zése az MCC megfelel  szintre fejlesztése, a többpilótás helikopter IFR 
alatti biztonságos üzemeltetése céljából, és meggy z dni arról, hogy: 
 

a) A parancsnokpilóta teljesíti feladatait és döntéshozói funkcióját függetlenül attól, hogy 
repülést végz  (PF) vagy repülést kiszolgáló pilóta (PM) szerepkörben van-e. 
b) A repülést végz  (PF) és a repülést kiszolgáló pilóta (PM) feladatait világosan 
meghatározták és elosztották, úgy, hogy a repülést végz  pilóta (PF) a teljes figyelmét a 
helikopter vezetésére fordíthatja. 
c) A személyzet megfelel  módon együttm ködik normális, a normálistól eltér , vagy 
vészhelyzetekben. 
d) A keresztellen rzés, tájékoztatás és támogatás biztosítva legyen a repülés teljes 
id tartamában. 

 
OKTATÓK 
 
2. Az MCC képzés oktatói legyenek teljesen tisztában az emberi tényez kkel és a CRM-mel. 
Legyenek naprakész ismereteik az emberi tényez k tanításának legújabb módszereir l és CRM 
technikákról. 
 
ELMÉLETI ISMERETEK 
 
3. Az elméleti ismeretek tematikáját e melléklet 2. függeléke tartalmazza. A jóváhagyott MCC 
elméleti ismereti tanfolyamnak legalább 25 órából kell állnia. 
 
REPÜLÉSI KÉPZÉS 
 
4. A repülési képzés tematikáját e melléklet 2. függeléke tartalmazza. 
 
A TANFOLYAM TELJESÍTÉSÉT IGAZOLÓ BIZONYÍTVÁNY 
 
5. A tanfolyam sikeres befejezése után a kérelmez  számára bizonyítvány adható. (3. függelék) 
 
JÓVÁÍRÁS 
 
6. A repül gépes, léghajós vagy a helyb l felszálló repül gépes MCC tanfolyamot igazoló, 
mentességet élvez e melléklet 2. függelékében kiadott elméleti ismeretek tanrendi követelményeinek 
teljesítése alól. 
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2. függelék 
Hajózó személyzeti együttm ködés tanfolyam - MCC 
 

HAJÓZÓ SZEMÉLYZETI EGYÜTTM KÖDÉS (MCC)– KÉPZÉS  
 

1. Az MCC képzés célkit zése az optimális döntéshozás, kommunikáció, feladatok megosztása, 
checklist-ek használata, kölcsönös ellen rzés, csapatmunka, és egymás támogatása a repülés összes 
szakaszában, normál, rendellenes és vészhelyzeti körülmények között. A képzés hangsúlyt fektet a 
nem technikai jelleg  készségek fejlesztésére, amelyeket a többtagú személyzetek tagjai munkájuk 
során alkalmazhatnak. 
 

2. A képzésnek arra kell irányulnia, hogy megtanítsa a növendékeknek annak alapjait, hogy hogyan 
kell csapatként összedolgoznia a többtagú személyzetnek. Továbbá a tanfolyam meg kell hogy adja 
azt a lehet séget a növendékeknek, hogy gyakorolják azokat a készségeket, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy a csapat hatékony vezet i és tagjai legyenek. Ebb l adódóan olyan gyakorló 
feladatokra van szükség, amelyekben a növendékek repül  személyzeti tagok a helikoptert vezet  és 
nem vezet  pilóta szerepkörében. 
 

3. A növendékeket meg kell ismertetni a személyek közötti kapcsolat kialakításának módszereivel, és 
hogy miként lehet legjobban kihasználni a repül  személyzeti együttm ködési technikákat, illetve a 
személyes és vezetési stílusukat, olyan módon, hogy az el segítse a személyzet együttm ködésének 
hatékonyságát. A növedékek figyelmét fel kell hívni arra, hogy ahogyan viselkednek normál 
körülmények között, az er teljesen kihathat a személyzet viselkedésére nagy terhelés esetén és 
stressz helyzetekben. 
 

4. A kutatások azt jelzik, hogy semmilyen környezetben nem lehet rövid id  alatt viselkedési változást 
elérni, bármilyen jól is van kialakítva a képzés. A növendékeknek id re, tudatosságra, gyakorlásra és 
visszaellen rzésre, illetve folyamatos meger sítésre van szükségük, hogy tudásuk maradandó legyen. 
A hatékonyság érdekében a repül  személyzeti együttm ködést egy hosszabb id szakon keresztül, 
több szakaszra bontva kell végrehajtani.  
 

ALAPSZINT  REPÜL  SZEMÉLYZETI EGYÜTTM KÖDÉS (MCC) TANFOLYAM 
 

5. Az alapszint  MCC tanfolyam a következ  témakörökben tartalmazzon elméleti oktatást, 
gyakorlatot és visszaellen rzést: 

a) Kapcsolódási példák 
– gyakorlati példák a szoftver, hardver, környezet és emberek összepárosíthatatlanságára  

b) vezetés/”követés” és tekintély 
- vezet i és felügyeleti készségek 
- magabiztosság 
- korlátok 
- kulturális hatások 
- a repülést végz  (PF) és a repülést nem végz  pilóta (PNF) szerepei 
- szakszer ség 
- felel sség a csapat iránt 

c) személyiség, hozzáállás és motiváció 
- folyamatos figyelem 
- konfliktusok megoldása 
- közvetítés két fél között 
- kritika (repülés el tti elemzés és tervezés, folyamatos ellen rzés, repülés utáni áttekintés) 
- csapatépítés 

d) hatékony és világos kommunikáció a repülés közben 
– folyamatos figyelem 
– visszacsatolás 
– szabványos kifejezések 
– határozottság 
– részvétel 
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e) eljárások a személyzet munkájának összehangolására 
– epülési technikák és eljárások a pilótafülkében 
– szabványos kifejezések 
– fegyelem 

6. A repülések rendben történ  és biztonságos végrehajtásához különösen fontos a checklistek 
használata. A checklistek alkalmazhatósága függ az érintett légijárm  összetettségét l, az aktuális 
helyzett l, a repül  személyzet összetételét l, az  üzemeltetési tapasztalatuktól, és az üzemben tartó 
által el írt, és a Repülésüzemeltetési Kézikönyvben megadott eljárásoktól.  
 

7. Kölcsönös ellen rzés, tájékoztatás és támogatás 
 

a) A légijárm  kezelését érint  minden tevékenységet kölcsönös ellen rzés alatt hajtsanak végre. 
Az adott tevékenység vagy feladat végrehajtásáért felel s (vezet  vagy nem vezet ) pilótát 
tájékoztatni kell róla, ha lényeges eltéréseket (repülési pálya, légijárm  konfigurációja, stb.) 
tapasztalnak.  

b) A „call out”-os eljárások, alapvet  fontosságúak, különösen a felszállás és a megközelítés 
során, hogy jelezzék a repülés folyamatát és a rendszerek állapotait, stb.  

c) A repülést végz  pilóta (PF) tájékoztatása és beleegyezése nélkül, illetve anélkül, hogy a 
repülést végz  pilóta (PF) kérné, nem szabad m ködtetni a légijárm  rendszereket, illetve nem 
szabad átállítani a rádiós és navigációs eszközöket. 
 

8. A 3. és 4. pontok tartalmát legjobban úgy lehet gyakorolni, ha szimulált kereskedelmi légiszállítási 
tevékenység során teljesítik a leírt feladatokat. 
 

9. Az MCC gyakorlásának és visszacsatolásának, külön figyelemmel az ember-ember kapcsolatra, 
lehet vé kell tennie a növendék számára, hogy kritikáját megfogalmazza önmagával és a társaival 
szemben, azért, hogy így fejlessze kommunikációs, döntéshozási és vezet i képességeit. Ezt a 
szakaszt legjobban repülési szimulátor és videó felszerelés használatával lehet végrehajtani. A videó 
visszacsatolás különösen hatékony, mert lehet vé teszi a résztvev k számára, hogy kívülr l nézzék 
meg magukat. Ez el segíti, hogy könnyebben elfogadják, miben gyengébbek, és ez ösztönz leg hat a 
hozzáállás és a viselkedés megváltoztatására.  
 

FELADATOK 
 

10. Amennyire csak lehetséges, a feladatokat szimulált kereskedelmi légiszállítási tevékenység során 
kell végrehajtani. Az oktatásnak a következ  területeket kell felölelnie:  
 

a) repülés el tti felkészülést, beleértve a dokumentációt, és a felszállási teljesítmény adatok 
kiszámítását.  

b) repülés el tti ellen rzéseket, beleértve a rádió és navigációs eszközök ellen rzését és 
beállítását; 

c) felszállás el tti ellen rzéseket, beleértve a motor/hajtóm  ellen rzését és a felszállás el tti 
eligazítást (briefinget), amelyet a repülést végz  pilóta (PF) végez; 

d) normál felszállást, a repülést végz  és a repülést nem végz  pilóta feladatait, „call out”-okat; 
e) felszállásokat oldalszélben; felszállásokat maximális felszálló-tömeggel; 
f) a légijárm  rendszerek normál és rendellenes üzemét, checklist-ek használatát; 
g) válogatott vészhelyzeti eljárásokat, amelyek tartalmazzanak motorhibát és a motortüzet, füst 

kezelését és megszüntetését; szélnyírást fel- és leszállás közben, vészsüllyedést, egy repül  
személyzeti tag munkaképtelenné válását; 

h) m szeres repülési eljárásokat, a navigációs eszközök beállítását, „call out”-os eljárásokat a 
megközelítés során, a megközelítési és leszállási adatok kiszámítását; 

i) átstartolásokat, normál módban illetve úgy, hogy egy motor szimuláltan üzemképtelen, átváltás 
m szerrepülésr l látva repülésre az elhatározási magasság elérésekor, vagy a minimális süllyedési 
magasság (minimum descent height/altitude) elérésekor.  

j) leszállásokat, normál módban, oldalszélben, illetve úgy, hogy egy motor szimuláltan 
üzemképtelen, átváltás m szerrepülésr l látva repülésre az elhatározási magasság elérésekor, vagy a 
minimális süllyedési magasság (minimum descent height/altitude) elérésekor. 
 
 
 

Ahol az MCC képzést többpilótás helikopterre els  típusjogosítás kiadásához szükséges képzéssel 
kapcsolják össze, az (a), (b), (c), (f), (g) és (j) feladatokat a jóváhagyott tanfolyam részeként le lehet 
folytatni repülés-gyakorló berendezésen (FTD-on). 
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MEGER SÍTÉS 
 
11. Függetlenül attól, hogy mennyire hatékony a tantermi tananyag, a személyek közötti gyakorlatok, 
útvonal orientált repül  képzési (LOFT) feladatok, és visszacsatolási technikák, nem lesz elégséges a 
tananyag egyszeri alkalommal történ  elsajátítása a repül  személyzeti együttm ködés tanfolyamon 
(MCC) a többpilótás helikopter típusjogosítás els  kiadásához. Az a hozzáállás és befolyásoló 
tényez , amely a nem hatékony repül  személyzeti együttm ködéshez járulnak hozzá, mindenütt 
jelen vannak, és lehetséges, hogy egy egész pilóta élete kell, mire kialakulnak. Ezért szükséges, hogy 
a nem technikai jelleg  készségek oktatása szerves része legyen a visszatér  és rendszeres 
képzésnek a többpilótás helikopterre érvényes típusjogosítás meghosszabbításkor, ugyanúgy, ahogy 
a további többpilótás típusjogosítások els  kiadásakor is.  
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3. függelék 
Repül -személyzeti együttm ködés tanfolyam- Bizonyítvány MCC képzés teljesítésér l 
 

Bizonyítvány MCC képzés teljesítésér l 
CERTIFICATE OF COMPLETION OF MCC-TRAINING 

 
 

Vezetéknév: 
Applicant’s last name: 

 
 

Keresztnév: 
First name: 

 
 

Meglév  szakszolgálati 
engedély 
Licence held: 

 
 

Szakszolgálati engedély 
száma: 
Number: 

Kibocsátó állam: 
State: 

Többmotoros 
m szerjogosítás: 
Multi-engine instrument rating: 

 Vagy 
or 

Többmotoros m szerjogosítás 
jártassági vizsga: 
Multi-engine instrument rating skill test: 

 

Kiadva (dátum): 
Issued on: 

 Megfelelt (dátum): 
Passed on: 

 

 A jelölt aláírása: 
Signature of applicant: 

 

 
 

Az MCC képzés az alább felsorolt követelményeknek megfelel en teljesítve 
The satisfactory completion of MCC-Training according to requirements is certified below: 

 
 

Képzés 
TRAINING 

MCC képzést kapott: 
Multi-crew co-operation training received during period: 

Kezdete: 
From: 
 
 
 
 
 

Vége: 
 
To: 

Helye: 
At: 

FTO/TRTO/Üzemben tartó: 
FTO/TRTO/Operator* 

Hely és dátum: 
Location and date: 
 
 
 
 
 

A TRTO/FTO vezet jének, vagy a felhatalmazott 
oktató aláírása*: 
Signature of Head of TRTO/FTO or authorised instructor*: 
 
 

A szakszolgálati engedély típusa, száma és a kiadási 
állama: 
Type and number of licence and Statue of issue: 
 
 
 
 

A felhatalmazott oktató neve (nyomtatott bet vel): 
Name in capital letters of authorised instructor:: 

 
*A nem kívánt rész törlend  
*Delete as appropriate 



5. melléklet a 32/2009 (VI. 30.) KHEM rendelethez
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Ballon pilóta szakszolgálati engedélyre vonatkozó követelmények 

 

Szakszolgálati 
engedély 
megnevezése 

Szakszolgálati 
engedélybe 
történ  
bejegyzés 

Szakszolgálati 
engedély 
rovatszáma 

Szakszolgálati 
engedélyhez 
adható jogosítás 

Szakszolgálati 
engedélybe 
történ  
bejegyzés 

Szakszolgálati 
engedély 
rovatszáma 

Érvényességi id  

Növendék ballon 
pilóta 
szakszolgálati 
engedély 

SBPL 
 

II - -  érvényét veszti, 
ha az engedélyes 
BPL 
szakszolgálati 
engedélyt szerez, 
de max. 3 év 

Ballon pilóta 
szakszolgálati 
engedély 

BPL II Ballon jogosítás BR XII 2 év 

   Repülés oktatói 
jogosítás 

FI(B) XII 3 év 

   NVFR NVFR XII Nincs lejárata 
 

1. FEJEZET 

NÖVENDÉK BALLON PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (SBPL) 

 

1.1. A SBPL engedélyesének el jogai 

(1) A SBPL engedélyes el joga egyedül-repülés végrehajtása ballonon, repülésoktató felügyelete 
alatt. 

(2) Nemzetközi repülésben résztvev  ballonban a növendékpilóta nem repülhet egyedül, csak akkor, 
ha a Magyar Köztársaság és az érintett állam között erre vonatkozó megállapodást kötött.  

1.2. A SBPL megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A SBPL kérelem mintáját a 2. melléklet tartalmazza. 

1.1.1. Életkor 

A SBPL kérelmez nek be kell töltenie a 15. életévet. 

1.1.2. Iskolai végzettség 

A SBPL kérelmez nek rendelkeznie kell legalább alapfokú iskolai végzettséggel. 

1.1.3. Elméleti ismereti képzési követelmények 

(1) A SBPL kérelmez nek a következ  elméleti tantárgyakból kell elméleti képzést kapnia: 
 

1. Légijog  
a) a ballon pilóta szakszolgálati engedély birtokosára vonatkozó szabályok és el írások, 

repülési szabályok, megfelel  légiforgalmi szolgálatok eljárásai és gyakorlatai, 
 
2. Általános légijárm  ismeret 

a) a ballon rendszereinek és m szereinek üzemeltetési elvei, 
b) a ballon üzemi határértékei, a repülési kézikönyvb l, vagy más megfelel  

dokumentációból nyert üzemeltetési információk, 
c) a ballonban használt gázok fizikai alkotóelemei és gyakorlati alkalmazásuk, 

 
3. Repülési jellemz k, repüléstervezés és terhelés    
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a) a terhelés hatásai a repülési jellemz kre, tömegszámítások, 
b) a leveg be emelés, a leszállás és egyéb teljesítményadatok használata és gyakorlati 

alkalmazása beleértve a h mérséklet hatását is, 
c) a VFR körülményeknek megfelel  repülés el tti és útvonalon történ  repüléstervezés, 

a megfelel  légiforgalmi szolgálatok eljárásai, magasságmér  beállítás eljárásai, nagy-
forgalmú légtérben való üzemelés, 
 
4. Emberi teljesít képesség és korlátai  

a) a  ballon pilótára vonatkozó emberi tényez k, beleértve a fenyeget  jelenségek és 
hibák kezelésének alapelveit, 
 
5. Meteorológia 

a) alapvet  repülési meteorológia alkalmazása, a meteorológiai információk használata 
és beszerzésük eljárásai, magasságmérés,  
 
6. Navigáció 

a) a léginavigáció és a helyszámításos (dead reckoning) navigáció technikáinak 
gyakorlati szempontjai, a légiforgalmi térképek használata,  
 
7. Üzemeltetési eljárások 

a) a légiforgalmi dokumentációk, mint AIP és NOTAM, valamint a légiforgalmi kódok és 
rövidítések használata,  

b) megfelel  el vigyázatossági és veszélyhelyzeti eljárások, beleértve a veszélyes 
id járási jelenségek, a turbulencia, és egyéb üzemeltetésre veszélyes id járási tényez  
elkerülésére teend  tevékenységeket,  
 
8. Repüléselmélet 

a) a ballonra vonatkozó repüléselmélet. 
 

9. Rádió-távbeszél  kezel i ismeretek 
a) a VFR repülésre vonatkozó rádió-távbeszél i eljárások és kifejezések, a 

rádióösszeköttetés megszakadása esetén követend  eljárások. 

(2) A növendék ballon pilóta elméleti képzés tematikáját, a tantárgyak alapján a 
légiközlekedési hatóság adja ki. 

 

2. FEJEZET 

BALLON PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (BPL) 

BALLON JOGOSÍTÁS (BR), REPÜLÉS OKTATÓI JOGOSÍTÁS (FI(B)) 

2.1. BALLON PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (BPL) 

2.1.1. A BPL engedélyesének el jogai 

2.1.1.1. A ballon pilóta szakszolgálati engedély engedélyesének joga van parancsnok-pilótaként 
bármely szabadon repül  ballonban tevékenykedni feltéve, hogy a szakszolgálati engedély 
engedélyese tapasztalattal rendelkezik a melegleveg s, vagy a gázballon üzemeltetésében. 
 
2.1.1.2. A ballon pilóta szakszolgálati engedély engedélyese akkor láthat el ballonban légijárm vezet i 
tevékenységet, ha rendelkezik ballon jogosítással. A ballon jogosítást a szakszolgálati engedélybe be 
kell jegyezni. 
 
2.1.1.3. A ballon pilóta szakszolgálati engedély engedélyesének jogai gyakorlásakor figyelembe 
veend  körülmények: 
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Éjszakai min sítés VFR szerint. Ha az engedélyes el jogait éjszaka kívánja gyakorolni, legalább 3 óra 
éjszakai repült id t kell teljesítenie, amely tartalmaz 5 indítást és emelkedést, amelyb l az egyiket 
egyedül kell végrehajtania. A légiközlekedési hatóság által meghatározott jártassági vizsga után az 
éjszakai min sítést be kell jegyezni a szakszolgálati engedélybe NVFR jogosításként. 
 
 

2.1.2. A BPL megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A BPL kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. A kérelem tartalmazza a 
BR kiadása iránti kérelmet is. 

2.1.2.1. Életkor 

A BPL kérelmez nek be kell töltenie a 16. életévet. 

2.1.2.2. Szakszolgálati követelmények 

A BPL kérelmez nek rendelkeznie kell SBPL szakszolgálati engedéllyel. 

2.1.2.3. Képzési követelmények 

A BPL kérelmez nek meg kell szereznie a BR-t. 

2.2. BALLON JOGOSÍTÁS (BR) 

2.2.1. A BR megszerzésének feltételei 

2.2.1.1. Repülési képzési követelmények 

(1) A BR kérelmez nek oktatásban kell részesülnie az alábbi témakörökben: 

a) repülés el tti tevékenységek, beleértve a ballon összeállítását, a kötélzet 
elrendezését, a felfújást, a leny gözést, és a szemrevételezéssel végzett ellen rzést, 

b) az indítás és emelkedés eljárásai és technikái, beleértve a vonatkozó 
korlátozásokat, a veszélyhelyzeti eljárásokat és a használatos jelzéseket, 

c) el vigyázatossági intézkedések az összeütközés elkerülésére,  
d) a szabadon repül  ballon vezetése küls  vizuális támpontok segítségével,  
e) a gyors süllyedések felismerése és az abból történ  kivétel,  
f) útvonalrepülés vizuális támpontok és számított hely navigáció segítségével, 
g) megközelítések és leszállások, beleértve a földi kiszolgálást, 
h) veszélyhelyzeti eljárások. 
 

   (2) A BR gyakorlati képzés tematikáját, a tantárgyak alapján a légiközlekedési hatóság adja 
ki. 

2.2.1.2. Repülési tapasztalat 

A kérelmez nek nem kevesebb, mint 16 óra repült id vel kell rendelkeznie ballon pilótaként, beleértve 
legalább 8 indítást és emelkedést, amelyb l az egyiket egyedül kell végrehajtania. 

2.2.1.3. Elméleti és jártassági vizsga 

2.2.1.3.1. Elméleti ismeretek vizsgája 

A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, amely a ballon pilóta 
szakszolgálati engedély birtokosára vonatkozó jogoknak megfelel, a 1.2.3. pontban meghatározott 
témakörökben. 
 
2.2.1.3.2. Jártassági vizsga 

A kérelmez nek jártassági vizsgán bizonyítania kell, hogy képes ballon parancsnok-pilótaként 
végrehajtani a 2.2.1.1. pontban el írt eljárásokat és man vereket, és képes:  

a) felismerni és kezelni a fenyeget  jelenségeket és hibákat,  



23378 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám

b) a szabadon repül  ballont a határértékeken belül üzemeltetni, 
c) az összes man vert simán és pontosan végrehajtani, 
d) jó ítél képességet és repülési készségeket tanúsítani, 
e) légiforgalmi ismereteit alkalmazni, és 
f) a szabadon repül  ballon vezetését folytonosan fenntartani oly módon, hogy egy eljárás, vagy 

man ver sikeres végeredménye biztosított legyen. 

2.2.2. Érvényességi id , meghosszabbítás, megújítás 

2.2.2.1. Érvényességi id  

(1) A BR a kiadástól számított 2 évig érvényes. Az érvényességi id szakon belüli 
meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 2 évig érvényes. 

(2) A BR érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati engedély engedélyese 
nem gyakorolhatja a szakszolgálati engedélyb l származó, a 2.1.1. pontban 
meghatározott el jogokat. 

2.2.2.2. Meghosszabbítás 

(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megel z  2 évben 12 
hónaponként 5 indítást és emelkedést végrehajtott és 12 hónaponként 10 órát repült, 
akkor a jogosítás 2 évre meghosszabbítható. 

(2) Ha a jogosítás engedélyese a 2.2.2.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem 
teljesíti, akkor gyakorlatba hozó repülésen kell részt vennie repülés oktatóval (FI(B)), 
amit a repülési naplóban e rendeletre való hivatkozással rögzíteni kell, továbbá a 
2.2.1.3.2. pontban meghatározottak szerint készség ellen rzést kell végrehajtania 
repülés vizsgáztatóval FE(B). 

2.2.2.3. Megújítás 

A kérelmez nek a 2.1.2. és a 2.2.1. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie. 

2.3. REPÜLÉS-OKTATÓI JOGOSÍTÁS (FI(B)) 

 
2.3.1. A repülés-oktatói jogosítás engedélyesének el jogai 

A repülés-oktatói jogosítás (FI(B) engedélyesének joga van: 
 

(1) felügyelni a növendék pilóta által végrehajtott egyedül-repülést, és  
(2) repülésoktatást végrehajtani ballon pilóta szakszolgálati engedély, ballon jogosítás, NVFR 

jogosítás és repülés-oktatói jogosítás kiadása céljából,  
amennyiben az oktató:  

a) rendelkezik ballon szakszolgálati engedéllyel és ballon jogosítással, 
b) szakszolgálati engedélyében érvényes a repülés-oktatói jogosítása, 

(3) gazdasági célú légiközlekedésben részt vev  ballonon pilótaként tevékenykedni. 
 

2.3.2. A repülés-oktatói jogosítás megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A repülés-oktatói jogosítás kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

2.3.2.1. Életkor 

Az FI(B) kérelmez nek be kell töltenie a 20. életévet. 
 

2.3.2.2. Iskolai végzettség 

Az FI(B) kérelmez nek legalább középfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie. 
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2.3.2.3. Szakszolgálati követelmények 

A kérelmez nek ballon pilóta szakszolgálati engedéllyel és érvényes ballon jogosítással kell 
rendelkeznie. 
 
2.3.2.4. Képzési követelmények 

2.3.2.4.1. Elméleti ismeretek képzése 

 
(1) A ballon repülés-oktatói jogosítást kérelmez nek a következ  elméleti tantárgyakból kell 

elméleti képzést kapnia: 
 

a) az alkalmazott oktatás technikái, 
b) a növendék teljesítményének értékelése azon témakörökben, amelyekben földi 

oktatást kap,  
c) az elsajátítás folyamata, 
d) a hatékony tanítás elemei, 
e) a növendék értékelése, és tesztelési, kiképzési filozófiák,  
f) a kiképzési program felépítése, 
g) a feladatok megtervezése,  
h) osztálytermi oktatás technikái, 
i) kiképzési eszközök használata, beleértve a repülési szimulátor gyakorló-

berendezést, ha alkalmazható, 
j) a növendék hibáinak értékelése és javítása, 
k) a repülésoktatásra vonatkozó emberi tényez k, beleértve a fenyeget  jelenségek 

és hibák kezelését. 
l) a ballonban a rendszer meghibásodások szimulálásával és a helytelen m ködéssel 

együtt járó veszélyek  
 

(2) A ballon repülés-oktatói jogosítás (FI(B)) elméleti képzés tematikáját, a tantárgyak 
alapján a légiközlekedési hatóság adja ki. 

 
2.3.2.4.2. Repülési képzés 

 
(1) A kérelmez nek oktatásban kell részesülnie ballonban.  
(2) Az oktatónak gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmez  a légiközlekedési hatóság által 

kiadott tematika szerinti oktatásban részesüljön legalább az alább megadott témakörökben: 
 

a) a repülésoktatási technikákból oktatásban kell részesülni, beleértve a 
szemléltetést, a növendék gyakorlati eljárásokat, az általános növendék-hibák felismerését 
és javítását, és  

b) gyakorolnia kell az oktatási technikákat mindazon repülési man verben és 
eljárásokban, amelyekben repülésoktatást kíván végrehajtani. 

 
 
2.3.2.5. Repülési tapasztalat 

A kérelmez nek nem kevesebb, mint 200 óra repült id vel kell rendelkeznie ballonon. 
 
2.3.2.6. Elméleti és jártassági vizsga 

2.3.2.6.1. Elméleti ismeretek vizsgája 

 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, amely a repülés-oktatói 
jogosításnak (FI(B) megfelel, a 2.3.2.4.1. pontban meghatározott témakörökben. 
 
2.3.2.6.2. Jártassági vizsga 
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A kérelmez nek jártassági vizsgán kell bizonyítania, hogy képes ballonban oktatni azokban a 
témakörökben, amelyben repülésoktatást kell végeznie, beleértve a repülés el tti, a repülés utáni és 
földi oktatást is.  
 

2.3.3. Érvényességi id , meghosszabbítás, megújítás 

2.3.3.1. Érvényességi id  

(1) A repülés-oktatói jogosítás a kiadástól számított 3 évig érvényes. Az érvényességi 
id szakon belüli meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 3 évig érvényes. 

(2) A repülés-oktatói jogosítás érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati 
engedély engedélyese nem gyakorolhatja a jogosításból származó el jogokat. 

2.3.3.2. Meghosszabbítás 

(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megel z  36 hónapban 10 órát 
oktatott 12 hónaponként, akkor a jogosítás 3 évre meghosszabbítható. 

(2) Ha a jogosítás engedélyese a 2.3.3.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem 
teljesíti, akkor a 2.3.2.6.2. pontban meghatározottak szerint készség ellen rzést kell 
végrehajtania repülés-oktatói jogosítással rendelkez  repülés-vizsgáztatóval FE(B). 

2.3.3.3. Megújítás 

A kérelmez nek a 2.3.2.3.-2.3.2.6. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie. 

3. FEJEZET 

REPÜLÉS-VIZSGÁZTATÓI FELHATALMAZÁS (FE(B) 

3.1. REPÜLÉS-VIZSGÁZTATÓI FELHATALMAZÁS (FE(B)) 

 
3.1.1. A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(B)) engedélyesének el jogai 

A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás engedélyesének joga van vizsgák, ellen rzések levezetésére, 
kiértékelésére. 

3.1.2. A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(B)) megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(B)) kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete 
tartalmazza. 

3.1.2.1. Életkor 

A repülés-vizsgáztatói felhatalmazást (FE(B)) kérelmez nek be kell töltenie a 21. életévet. 

3.1.2.2. Szakszolgálati követelmények 

(1) A vizsgáztatónak olyan engedéllyel és jogosítással, valamint ehhez tartozó oktatói el joggal 
kell rendelkeznie legalább, mint amilyen engedély és/vagy jogosítás jártassági vizsgájának és/vagy 
készség ellen rzésének levezetésére felhatalmazzák. 

(2) A vizsgáztatónak olyan engedéllyel kell rendelkeznie, hogy parancsnokként vezethesse a 
jártassági vizsga, vagy készség ellen rzés során használt ballont.  

3.1.2.3. Elméleti ismeretek képzése 

A ballon repülés-vizsgáztatói felhatalmazást (FE(B)) kérelmez nek a légiközlekedési hatóság által 
megtartott elméleti képzésen kell részt vennie. 
 
3.1.2.4. Repülési tapasztalat 

A ballon repülés-vizsgáztatói felhatalmazást (FE(B)) kérelmez nek legalább 250 óra repült id vel kell 
rendelkeznie ballonon, amelyb l legalább 50 órát repülés oktatásban kell végrehajtania. 
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3.1.2.5. Jártassági vizsga 

 
(1) A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelmez jének le kell vezetnie egy jártassági vizsgát 

vizsgáztatói szerepkörben, beleértve a felkészítést, a jártassági vizsga levezetését, a vizsgázó 
személy kiértékelését, a repülés utáni eligazítást és a dokumentálást.  

(2) A felhatalmazásához szükséges vizsgát légiközlekedési hatósági felügyel , vagy a 
légiközlekedési hatóság által erre a célra felhatalmazott, gyakorlott vizsgáztatónak kell felügyelnie.  

 

3.1.3. Érvényességi id , újraengedélyezés 

3.1.3.1. Érvényességi id  

A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(B)) a kiadástól számított 3 évig érvényes.  

3.1.3.2. Újraengedélyezés 

(1) Az újbóli engedélyezéshez a vizsgáztatónak évente legalább két jártassági ellen rzést, 
vagy készség ellen rzést kell végrehajtania a három éves érvényességi id szakon belül. 

(2) A megbízás ideje alatt évente legalább egyszer egy jártassági ellen rzés vagy készség 
ellen rzés végrehajtása során jelen kell lennie egy légiközlekedési hatósági felügyel nek, vagy erre a 
feladatra megbízott rangid s vizsgáztatónak, aki kiértékeli a vizsgáztatást. Ezen kiértékelés alapján a 
légiközlekedési hatóság újraengedélyezheti a repülés-vizsgáztatói felhatalmazást. 



6. melléklet a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelethez
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Léghajó pilóta szakszolgálati engedélyre vonatkozó követelmények 

 
Szakszolgálati 
engedély 
megnevezése 

Szakszolgálati 
engedélybe 
történ  
bejegyzés 

Szakszolgálati 
engedély 
rovatszáma 

Szakszolgálati 
engedélyhez 
adható 
jogosítás 

Szakszolgálati 
engedélybe 
történ  
bejegyzés 

Szakszolgálati 
engedély 
rovatszáma 

Érvényességi 
id  

4600 m³-nél 
nagyobb 
térfogattal 
rendelkez  
léghajó 
növendék pilóta 
szakszolgálati 
engedély 

SPL(AS) 
 

II - -  érvényét veszti, 
ha az 
engedélyes 
PPL(AS) 
szakszolgálati 
engedélyt 
szerez, de 
max. 3 év 

4600 m³-nél 
nagyobb 
térfogattal 
rendelkez  
léghajó 
magánpilóta 
szakszolgálati 
engedély 

PPL(AS) II típusjogosítás  XII 1 év 

   m szer 
jogosítás 

IR(AS) XII 1 év 

   NVFR NVFR XII Nincs lejárata 
4600 m³-nél 
nagyobb 
térfogattal 
rendelkez  
léghajó 
kereskedelmi 
pilóta 
szakszolgálati 
engedély 

CPL(AS) II típusjogosítás  XII 1év 

   repülés oktatói 
jogosítás 

FI(AS) XII 3 év 

   NVFR NVFR XII Nincs lejárata 
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1. FEJEZET 

NÖVENDÉK LÉGHAJÓ PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (SPL(AS)) 

 

1.1. A SPL(AS) engedélyesének el jogai 

(1) A növendék léghajó pilóta csak egy repülés oktató (FI(AS)) felhatalmazásával repülhet egyedül.  

(2) Nemzetközi repülésben résztvev  léghajóban a növendék pilóta nem repülhet egyedül, csak akkor, 
ha a Magyar Köztársaság és az érintett állam között erre vonatkozó megállapodást kötött. 

1.2. A SPL(AS) megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A SPL(AS) kérelem mintáját a 2. melléklet tartalmazza. 

1.2.1. Életkor 

A SPL(AS) kérelmez nek be kell töltenie a 16. életévet. 

1.2.2. Iskolai végzettség 

A SPL(AS) kérelmez nek legalább alapfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie. 

1.2.3. Képzési követelmények 

(1) A növendék léghajó pilóta szakszolgálati engedélyt kérelmez nek a következ  elméleti 
tantárgyakból kell elméleti képzést kapnia: 

 
1. Légijog 

a) a léghajó pilóta szakszolgálati engedély engedélyesére vonatkozó szabályok 
és el írások, repülési szabályok, magasságmér  beállítási eljárások, a légiforgalmi 
szolgálatok megfelel  gyakorlatai és eljárásai,  

 
2. Léghajókra vonatkozó általános légijárm  ismeret 

a) a hajtóm vek, rendszerek és m szerek m ködési alapelvei és funkciói, 
b) a léghajó és a hajtóm vek üzemeltetési korlátai, az erre vonatkozó 

üzemeltetési információk a repülési kézikönyv vagy más megfelel  dokumentáció 
alapján, 

c) a gázok fizikai jellemz i és gyakorlati alkalmazásuk. 
 

3. Repülési jellemz , repüléstervezés és terhelés  
a) a terhelés és a tömeg megoszlás hatásai a repülési jellemz kre, tömeg és 

súlypont-számítások,  
b) a felszállási, leszállási és egyéb teljesítményadatok használata és gyakorlati 

alkalmazása, 
c) a VFR-ben történ  repülés-el tti és útvonalrepülés alatti tervezés, repülési 

tervek összeállítása és kitöltése a légiforgalmi szolgálatok számára, a légiforgalmi 
szolgálatok megfelel  eljárásai, helyzetjelentési eljárások, magasságmér  beállítási 
eljárások, nagy forgalmú területeken történ  üzemelés,  

 
4. Emberi teljesít képesség és korlátai  

a) a fenyeget  jelenségek és a hibakezelés elveit magába foglaló emberi 
tényez k,  

 
5. Meteorológia 

a) alapvet  repülés-meteorológia alkalmazása, meteorológiai tájékoztatások 
beszerzésére és használatára vonatkozó eljárások, magasságmérés, veszélyes 
id járási körülmények, 

 
6. Navigáció  

a) a repülési navigáció és a helyszámító eljárás gyakorlati szempontjai, a 
légiforgalmi térképek használata,  
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7. Üzemeltetési eljárások 

a) a fenyeget  jelenségek és a hibakezelés alkalmazása az üzemeltetésben, 
b) magasságmér  beállítási eljárások, 
c) légiforgalmi kiadványok használata, mint AIP, NOTAM, légiforgalmi kódok és 

rövidítések, 
d) megfelel  el vigyázatossági és veszélyhelyzeti eljárások, beleértve a 

veszélyes id járás, a turbulencia és egyéb, üzemelésre veszélyes jelenségek 
elkerülése érdekében végzend  tevékenységeket,  

 
8. Repüléselmélet 

a) a repülés alapelvei, 
 

9. Rádió-távbeszél  kezel i ismeretek 
a) a VFR repülésre vonatkozó rádió-távbeszél i eljárások és kifejezések, a 

rádióösszeköttetés megszakadása esetén követend  eljárások. 

(2) A növendék léghajó pilóta (SPL(AS)) elméleti képzés tematikáját, a tantárgyak alapján a 
légiközlekedési hatóság adja ki. 

 

2. FEJEZET 

LÉGHAJÓ MAGÁNPILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (PPL(AS)), LÉGHAJÓ 
KERESKEDELMI PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (CPL(AS)) 

2.1. LÉGHAJÓ MAGÁNPILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (PPL(AS)) 

2.1.1. A PPL(AS) engedélyesének el jogai 

2.1.1.1. A léghajó magánpilóta szakszolgálati engedély engedélyesének joga van egypilótás 
üzemelésre jogosított léghajón parancsnok-pilótaként, vagy többpilótás üzemelésre jogosított léghajón 
másodpilótaként díjazás nélkül tevékenykedni, ha az adott léghajótípusra érvényes típusjogosítással 
rendelkezik.  
 
2.1.1.2. A léghajó magánpilóta szakszolgálati engedély engedélyesének jogai gyakorlásakor 
figyelembe veend  körülmények: 
 

(1) Éjszakai min sítés VFR szerint. Ha az engedélyes el jogait éjszaka kívánja gyakorolni, 
legalább 3 óra éjszakai repült id t kell teljesítenie, amely tartalmaz 2 órányi kétkormányos képzést, 
továbbá 5 egyedüli fel- és leszállást, teljes megállással. A légiközlekedési hatóság által meghatározott 
jártassági vizsga után az éjszakai min sítést be kell jegyezni a szakszolgálati engedélybe NVFR 
jogosításként. 

 
(2) A 2.1.2.4.2. (2) i) pontban el írt m szeres repülési tapasztalat, valamint a kétkormányos 

éjszakai repülés oktatás nem jogosítja fel a magánpilóta szakszolgálati engedély engedélyesét a 
léghajó IFR-ben történ  vezetésére. 

 
(3) Többpilótás léghajón csak akkor láthat el másodpilótai feladatot, ha rendelkezik e 

melléklet 1. 2. 3. függelékeiben meghatározott repül -személyzeti együttm ködési képzéssel (MCC 
képzés). 

 
2.1.2. A PPL(AS) megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A PPL(AS) kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. A kérelem tartalmazza 
a jártassági vizsgán használt léghajó típusjogosítás kiadása iránti kérelmet is. 

2.1.2.1. Életkor 

A PPL(AS) kérelmez nek be kell töltenie a 17. életévet. 
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2.1.2.2. Iskolai végzettség 

A PPL(AS) kérelmez nek legalább alapfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie. 

2.1.2.3. Szakszolgálati követelmények 

A PPL(AS) kérelmez nek rendelkeznie kell SPL(AS) szakszolgálati engedéllyel. 

2.1.2.4. Képzési követelmények 

2.1.2.4.1. Elméleti ismeretek képzése 
A PPL(AS) kérelmez nek 1.2.3 (1) pontban meghatározott elméleti tantárgyakból kell 

elméleti képzést kapnia. 
 
2.1.2.4.2. Repülési képzés 
 

(1) A kérelmez nek kétkormányos képzésben kell részesülnie léghajón.  
(2) Az oktatónak gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmez  a légiközlekedési hatóság 

által kiadott tematika szerinti oktatásban részesüljön legalább az alább megadott témakörökben: 
 

a) a fenyeget  jelenségek és hibák felismerése, kezelése, 
b) repülés el tti tevékenységek, beleértve a tömeg és súlypont meghatározását, a 

léghajó körbejárása és kiszolgálása,  
c) man verezés földlátással,  
d) repül téri és forgalmi kör tevékenységek, az összeütközés elkerülésére szolgáló 

el vigyázatossági intézkedések és eljárások, 
e) a felszállás technikái és eljárásai, beleértve a megfelel  korlátozásokat, 

veszélyhelyzeti eljárásokat és alkalmazott jelzéseket,  
f) a léghajó vezetése küls  vizuális pontok segítségével,  
g) felszállások, leszállások és átstartolások,  
h) maximális teljesítmény melletti (akadálymentesség) felszállások, 
i) kizárólag m szerek alapján történ  repülés, beleértve egy 180º-os vízszintes 

forduló végrehajtását,  
j) navigáció, útvonalrepülés vizuális támpontok alapján, helyszámító eljárással 

(dead reckoning) és rádiónavigációs berendezések felhasználásával, 
k) vészhelyzeti tevékenységek (léghajótest szivárgások felismerése), beleértve a 

léghajó berendezéseinek szimulált meghibásodásait is, és 
l) kommunikációs eljárások és az utasítások betartása 

 
2.1.2.5. Repülési tapasztalat 

A kérelmez nek nem kevesebb, mint 25 óra repülési id t kell megszereznie egy léghajó pilótájaként, 
amely magába foglalja legalább az alábbiakat:  

a) 3 óra id tartamú útvonal-repülési kiképzést léghajóban, ahol az útvonalrepülés nem 
kevesebb, mint 45 km (25 NM) hosszúságú, 

b) 5 felszállást és 5 leszállást teljes megállással egy repül téren, minden egyes 
leszállásnak magába kell foglalni a repül tér forgalmi körén történ  repülést, 

c) 3 óra m szeres repülési id t, és 
d) 5 óra repülési id t pilótaként átvéve a parancsnok-pilóta feladatait és 

kötelezettségeit, a parancsnok-pilóta felügyelete alatt. 
 

2.1.2.6. Jóváírás 

Aki repül gép, helikopter vagy helyb l felszálló repül gép (powered lift) szakszolgálati engedéllyel 
(növendékpilóta szakszolgálati engedély kivételével) rendelkezik, annak 5 órával csökkenthet  a 
2.1.2.5. pontban meghatározott repülési id . 

2.1.2.7. Elméleti és jártassági vizsga 

2.1.2.7.1. Elméleti ismeretek vizsgája 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, mely a magánpilóta 
szakszolgálati engedély engedélyesére vonatkozó jogoknak, valamint a léghajó kategóriának 
megfelel, a 2.1.2.4.1. pontban meghatározott témakörökben. 
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2.1.2.7.2. Jártassági vizsga 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy képes léghajó parancsnok-pilótaként végrehajtani a 2.1.2.4.2. 
pontban meghatározott eljárásokat és man vereket, és képes: 
 

a) felismerni és kezelni a fenyeget  jelenségeket és hibákat,  
b) a léghajót a korlátozásokon belül üzemeltetni, 
c) minden man vert simán és pontosan végrehajtani,  
d) jó ítél képességet és repülési készséget tanúsítani, 
e) légiforgalmi ismereteit alkalmazni, és 
f) a léghajó kormányzását mindenkor olymódon fenntartani, hogy az eljárás vagy a man ver 

sikeres végeredménye biztosított legyen.  

2.2. LÉGHAJÓ KERESKEDELMI PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (CPL(AS)) 

2.2.1. A CPL(AS) engedélyesének el jogai 

2.2.1.1. A léghajó kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély engedélyesének joga van: 
 

a) a léghajón gyakorolni a magánpilóta szakszolgálati engedély engedélyesének összes 
jogait, 

b) egypilótás üzemeltetésre jogosított léghajón parancsnok-pilótaként tevékenykedni, 
c) többpilótás üzemeltetésre jogosított léghajón parancsnok-pilótaként tevékenykedni, ha 

rendelkezik e melléklet 1. 2. 3. függelékében meghatározott MCC képzéssel. 
d) többpilótás üzemeltetésre jogosított léghajón másodpilótaként tevékenykedni, ha 

rendelkezik e melléklet 1. 2. 3. függelékében meghatározott MCC képzéssel. 
e) a léghajót IFR körülmények között vezetni. Az IR(AS) jogosítást a kereskedelmi pilóta 

szakszolgálati engedély jártassági vizsga sikeres teljesítése után be kell jegyezni. 
 
2.2.1.2. A szakszolgálati engedély engedélyesének jogai gyakorlásakor figyelembe veend  
körülmények 
 
Éjszakai min sítés VFR szerint. Ha az engedélyes el jogait éjszaka kívánja gyakorolni, legalább 3 óra 
éjszakai repült id t kell teljesítenie, amely tartalmaz 2 órányi kétkormányos képzést, továbbá 5 
egyedüli fel- és leszállást, teljes megállással. A légiközlekedési hatóság által meghatározott jártassági 
vizsga után az éjszakai min sítést be kell jegyezni a szakszolgálati engedélybe NVFR jogosításként. 

 
2.2.2. A CPL(AS) megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A CPL(AS) kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. Ha a kérelmez  nem 
rendelkezik a 2.2.2.3. pontban meghatározott típusjogosítással, akkor a kereskedelmi pilóta 
szakszolgálati engedély jártassági vizsgát össze kell kötni a típusjogosítás készség ellen rzéssel. 

2.2.2.1. Életkor 

A CPL(AS) kérelmez nek be kell töltenie a 18. életévet. 

2.2.2.2. Iskolai végzettség 

A CPL(AS) kérelmez nek legalább középfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie. 

2.2.2.3. Szakszolgálati követelmények 

A CPL(AS) kérelmez nek léghajó magánpilóta szakszolgálati engedéllyel és érvényes 
típusjogosítással kell rendelkeznie. 
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2.2.2.4. Képzési követelmények 

2.2.2.4.1. Elméleti ismeretek képzése 
(1) A léghajó kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedélyt kérelmez nek a következ  

elméleti tantárgyakból kell elméleti képzést kapnia: 
 

1. Légijog 
a) a kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély engedélyesére vonatkozó 

szabályok és el írások, repülési szabályok, a légiforgalmi szolgálatok megfelel  
gyakorlatai és eljárásai, IFR-ben történ  repülésre vonatkozó szabályok és el írások, a 
légiforgalmi szolgálatok megfelel  gyakorlatai és eljárásai 

 
2. Léghajókra vonatkozó általános légijárm  ismeret 

a) a hajtóm vek, rendszerek és m szerek m ködési alapelvei és funkciói: irányt k, 
forduló- és gyorsulási hibák, pörgetty s m szerek, üzemi határértékek és precessziós 
hatások, különböz  repülési m szerek helytelen m ködése esetén az eljárások és 
gyakorlati tennivalók, 

b) a léghajó és a hajtóm vek üzemeltetési korlátai, az erre vonatkozó üzemeltetési 
információk a repülési kézikönyv vagy más megfelel  dokumentáció alapján, 

c) a léghajó berendezéseinek és rendszereinek használata és az üzemképesség 
ellen rzése, az elektronika, az elektromos berendezések és m szerek használata, 
korlátozásai és használhatósága, melyek IFR és m szeres meteorológiai körülmények 
között repül  léghajó vezetéséhez és navigálásához szükségesek, a robotpilóta 
használata és korlátozásai, 

d) a léghajó sárkányának, rendszereinek és hajtóm veinek karbantartási eljárásai,  
e) a gázok fizikai tulajdonságai és gyakorlati felhasználásuk, 

 
3. Repülési jellemz k, repüléstervezés és terhelés  

a) a terhelés és a tömeg megoszlás hatásai a légijárm  kiszolgálásában, repülési 
jellemz k és teljesítmény, tömeg és súlypont-számítások,  

b) a felszállási, leszállási és egyéb teljesítményadatok használata és gyakorlati 
alkalmazása, 

c) a VFR-ben és IFR-ben történ  kereskedelmi repüléseknek megfelel  repülés-
el tti és útvonalrepülés alatti tervezés, repülési tervek összeállítása és kitöltése a 
légiforgalmi szolgálatok számára, a légiforgalmi szolgálatok megfelel  eljárásai, 
magasságmér  beállítási eljárások,  

d) a küls  teher hatásai a kiszolgálásban. 
 

4. Emberi teljesít képesség és korlátai  
a) a fenyeget  jelenségek és a hibakezelés elveit magába foglaló emberi tényez k 

normál és m szeres körülmények között,  
 

5. Meteorológia 
a) repülés-meteorológiai jelentések, térképek és el rejelzések értelmezése és 

alkalmazása, meteorológiai tájékoztatások repülés el tti és repülés alatti beszerzésére 
és használatára vonatkozó eljárások, magasságmérés,  

b) repülési meteorológia, a vonatkozó területek éghajlattana tekintetbe véve azokat 
az elemeket, melyek befolyásolják a repülést, a nyomásrendszerek mozgása, a frontok 
szerkezete, a felszállás, az útvonalrepülés és a leszállás körülményeit befolyásoló 
szignifikáns id járási jelenségek jellemz i és eredetük,  

c) a jegesedés okai, felismerése és hatásai, a frontképz dési zónába történ  
belépés eljárásai, veszélyes id járási jelenségek elkerülése,  
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6. Navigáció 

a) léginavigáció, beleértve a légiforgalmi térképek, m szerek és navigációs 
berendezések használatát, az adott navigációs rendszerek jellemz inek és m ködési 
elveinek megértése, a fedélzeti berendezések m ködtetése, 

b) a léghajó kormányzásához és navigálásához szükséges m szerek és repülési 
elektronika használata, korlátozásai és használhatósága, gyakorlati repülési navigáció 
rádiónavigációs berendezések felhasználásával,  

c) a kirepülés, útvonalrepülés, megközelítés és leszállás fázisaiban használt 
navigációs rendszerek használata, pontossága és megbízhatósága, a rádiónavigációs 
berendezések azonosítása, 

d) az önálló és a küls  támpontok felhasználásával m ködtetett navigációs 
rendszerek jellemz i és alapelvei, a fedélzeti berendezések m ködtetése,  

 
7. Üzemeltetési eljárások 

a) a fenyeget  jelenségek és a hibakezelés alkalmazása az üzemeltetésben,  
b) légiforgalmi kiadványok használata - AIP, NOTAM, légiforgalmi kódok és 

rövidítések, a kirepülés, az útvonalrepülés, a süllyedés és a megközelítés során 
használatos m szerrepülési eljárások térképeinek értelmezése és használata, 

c) magasságmér  beállítás eljárásai,  
d) megfelel  el vigyázatossági és veszélyhelyzeti eljárások, gyakorlati biztonsági 

eljárások IFR szerinti repülés esetében, akadálymentesség kritériumai 
e) az áruszállítás üzemeltetési eljárásai, veszélyes árukkal kapcsolatos potenciális 

veszélyek, 
f) az utasoknak adandó biztonsági tájékoztató követelményei és gyakorlata, 

beleértve a tanúsítandó el vigyázatosságot a légijárm be történ  beszállás, és az abból 
történ  kiszállás folyamán,  

 
8. Repüléselmélet 

a) a repülés alapelvei,  
 

9. Rádió-távbeszél  kezel i ismeretek 
a) a VFR és IFR repülésre vonatkozó rádió-távbeszél  eljárások és kifejezések, a 

rádióösszeköttetés megszakadása esetén követend  tevékenységek. 
 

(2) A léghajó kereskedelmi pilóta (CPL(AS)) elméleti képzés tematikáját, a tantárgyak 
alapján a légiközlekedési hatóság adja ki. 

 
 
2.2.2.4.2. Repülési képzés 
 

(1) A kérelmez nek kétkormányos oktatásban kell részesülnie léghajón.  
(2) Az oktatónak gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmez  a légiközlekedési hatóság 

által kiadott tematika szerinti oktatásban részesüljön legalább az alább megadott és az 3.2.2.2.2. (1) 
(2) pontban megadott témakörökben: 
 

a) a fenyeget  jelenségek és hibák felismerése és kezelése, 
b) repülés el tti tevékenységek, beleértve a tömeg és súlypont meghatározását, a 

léghajó szemrevételezése és kiszolgálása,  
c) repül téri és forgalmi kör tevékenységek, az összeütközés elkerülésére szolgáló 

el vigyázatossági intézkedések és eljárások 
d) a felszállás technikái és eljárásai, beleértve a vonatkozó korlátozásokat, a 

veszélyhelyzeti eljárásokat és a használatos jelzéseket,  
e) a léghajó vezetése küls  vizuális támpontok segítségével,  
f) a szivárgás felismerése, 
g) szokványos fel-és leszállások, 
h) maximális teljesítmény melletti felszállások (rövid felszálló terület és 

akadálymentesség), rövid leszálló területen történ  leszállások,  
i) IFR körülmények közötti repülés, 
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j) navigáció, útvonalrepülés vizuális támpontok alapján, helyszámító eljárással 

(dead reckoning) és rádiónavigációs berendezések felhasználásával, 
k) veszélyhelyzeti üzemeltetés, beleértve a léghajó berendezéseinek szimulált 

meghibásodásait,  
l) ellen rzött repül terekre történ  berepülés, onnan való kirepülés és annak 

átrepülése, a légiforgalmi irányító szolgálatok eljárásainak betartásával, és 
m) rádióösszeköttetési eljárások és az utasítások betartása  

 
2.2.2.5. Repülési tapasztalat 

(1) A kérelmez nek nem kevesebb, mint 200 óra repülési id t kell szereznie léghajó 
pilótaként. 

(2) A kérelmez nek legalább az alábbi repülési id ket kell teljesítenie léghajón:  
 

a) 30 órát parancsnok-pilótaként léghajóban, vagy felügyelet alatt álló parancsnok- 
pilótaként, amely magába foglal nem kevesebb, mint: 

- 10 óra útvonalrepülést, és 
- 10 óra éjszakai repülést, 

b) 40 óra m szeres id t, amelyb l 20 órát léghajóban kell tölteni, és 
c) 20 óra repülési képzés léghajóban a 2.2.2.4.2. pontban meghatározott témakörökben.  

 
2.2.2.6. Jóváírás 

Aki repül gép, helikopter vagy helyb l felszálló repül gép (powered lift) kereskedelmi pilóta 
szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, annak 50 órával csökkenthet  a 2.2.2.5. (1) pontban foglalt 
repülési id . 

2.2.2.7. Elméleti és jártassági vizsga 

2.2.2.7.1. Elméleti ismeretek vizsgája 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, mely a kereskedelmi pilóta 
szakszolgálati engedély engedélyesére vonatkozó jogoknak, valamint a léghajó kategóriának 
megfelel, a 2.2.2.4.1. pontban meghatározott témakörökben. 
 
2.2.2.7.2. Jártassági vizsga 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy képes léghajó parancsnok-pilótaként végrehajtani a 2.2.2.4.2. 
pontban meghatározott eljárásokat és man vereket, és képes: 
 

a) felismerni és kezelni a fenyeget  jelenségeket és hibákat,  
b) a léghajót a határértékeken belül üzemeltetni, 
c) minden man vert simán és pontosan végrehajtani,  
d) jó ítél képességet és repülési készséget tanúsítani, 
e) légiforgalmi ismereteit alkalmazni, és 
f) a léghajó kormányzását mindenkor oly módon fenntartani, hogy az eljárás vagy a 

man ver sikeres végeredménye biztosított legyen.  
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3. FEJEZET 

TÍPUSJOGOSÍTÁS, M SZERJOGOSÍTÁS (IR(AS), REPÜLÉS-OKTATÓI JOGOSÍTÁS (FI(AS)),  

 
3.1. TÍPUSJOGOSÍTÁS 

 
3.1.1. A típusjogosítás engedélyesének el jogai 

A jogosítás engedélyese jogosult a léghajótípuson a szakszolgálati engedélyének megfelel  
el jogokat gyakorolni. 

3.1.2. Típusjogosítást igényl  körülmények 

3.1.2.1. Minden léghajó típusjogosításra kötelezett légijárm . 
 
3.1.2.2. A léghajó szakszolgálati engedély engedélyese akkor láthat el léghajón légijárm vezet i 
tevékenységet, ha rendelkezik az adott léghajónak megfelel  típusjogosítással. 
 
3.1.2.3. Ha a típusjogosítást másodpilótai tevékenységre korlátozva adják ki, vagy azzal a 
korlátozással, hogy kizárólag utazómagasságon tevékenykedhet pilótaként, akkor ezt a korlátozást a 
jogosításba be kell jegyezni. 
 

3.1.3. A típusjogosítás megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A típusjogosítás kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

3.1.3.1. Képzési követelmények 

3.1.3.1.1. Elméleti ismeretek képzése 
 

(1) Ha a kérelmez  bizonyítja jártasságát és szakismeretét a magánpilóta szakszolgálati 
engedély els  kiadásához, az adott léghajó típusának megfelel  típusjogosítást a szakszolgálati 
engedélybe be kell jegyezni. 
 

(2) A további léghajó típusjogosítást kérelmez nek a következ  elméleti tantárgyakból kell 
elméleti képzést kapnia: 
 

1. A léghajótípusra vonatkozó légijárm  ismeret 
a) a hajtóm vek, rendszerek és m szerek m ködési alapelvei és funkciói, 
b) a léghajó és a hajtóm vek üzemeltetési korlátai, az erre vonatkozó 

üzemeltetési információk a repülési kézikönyv vagy más megfelel  dokumentáció 
alapján, 

c) a léghajó berendezéseinek és rendszereinek használata és az üzemképesség 
ellen rzése, 

d) a léghajó sárkányának, rendszereinek és hajtóm veinek karbantartási 
eljárásai,  
 
2. Repülési jellemz k, repüléstervezés és terhelés a léghajótípusra vonatkozóan 

a) a terhelés és a tömeg megoszlás hatásai a léghajó kiszolgálásában, repülési 
jellemz k és teljesítmény, tömeg és súlypont-számítások,  

b) a felszállási, leszállási és egyéb teljesítményadatok használata és gyakorlati 
alkalmazása, 

c) a küls  teher hatásai a kiszolgálásban. 
 
(3) A léghajó típusjogosítás elméleti képzés tematikáját, a tantárgyak alapján a 

légiközlekedési hatóság adja ki. 
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3.1.3.1.2. Repülési képzés 
 
A kérelmez nek kétkormányos oktatásban kell részesülnie a léghajón. Az oktatónak gondoskodnia 
kell arról, hogy a kérelmez  a légiközlekedési hatóság által kiadott tematika szerinti oktatásban 
részesüljön. 

 
3.1.3.2. Repülési tapasztalat 

A kérelmez nek nem kevesebb, mint 10 óra repülési id t kell megszereznie a léghajó pilótájaként, 
beleértve legalább az alábbiakat:  
 

a) 3 óra id tartamú útvonalrepülés kiképzés léghajóban, ahol egy útvonalrepülés nem 
kevesebb, mint 45 km (25 NM) hosszúságú, 

b) 5 felszállás és 5 leszállás teljes megállással egy repül téren, minden egyes leszállásnak 
magába kell foglalni a repül tér forgalmi körén történ  repülést, 

 
3.1.3.3. Elméleti és jártassági vizsga 

3.1.3.3.1. Elméleti ismeretek vizsgája 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, amely a léghajó típusának 
megfelel, a 3.1.3.1.1. pontban meghatározott témakörökben. 
 
3.1.3.3.2. Jártassági vizsga 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy képes a léghajó parancsnok-pilótájaként végrehajtani az 
3.1.3.1.2. pontban meghatározott eljárásokat és man vereket, és képes: 
 

a) felismerni és kezelni a fenyeget  jelenségeket és hibákat,  
b) a léghajót a határértékeken belül üzemeltetni, 
c) minden man vert simán és pontosan végrehajtani,  
d) jó ítél képességet és repülési készséget tanúsítani, 
e) légiforgalmi ismereteit alkalmazni, és 
f) a léghajó kormányzását mindenkor olymódon fenntartani, hogy az eljárás vagy a man ver 

sikeres végeredménye biztosított legyen.  

3.1.4. Érvényességi id , meghosszabbítás, megújítás 

3.1.4.1. Érvényességi id  

(1) A típusjogosítás a kiadástól számított 1 évig érvényes. Az érvényességi id szakon belüli 
meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 1 évig érvényes. 

(2) A típusjogosítás érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati engedély 
engedélyese nem gyakorolhatja a szakszolgálati engedélyb l származó el jogokat. 

3.1.4.2. Meghosszabbítás 

(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megel z  12 hónapban 5 fel- és 
5 leszállást végrehajtott az adott típussal, akkor a jogosítás 1 évre meghosszabbítható. 

(2) Ha a jogosítás engedélyese a 3.1.4.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem 
teljesíti, akkor gyakorlatba hozó repülésen kell részt vennie repülés oktatóval (FI(AS)), amit a 
repülési naplóban e rendeletre való hivatkozással rögzíteni kell, továbbá a 3.1.3.3.2. pontban 
meghatározottak szerint készség ellen rzést kell végrehajtania repülés vizsgáztatóval 
FE(AS). 

3.1.4.3. Megújítás 

A kérelmez nek az 3.1.3.1.-3.1.3.3. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.  
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3.2. M SZERJOGOSÍTÁS (IR(AS)) 

 
3.2.1. A m szerjogosítás engedélyesének el jogai 

(1) A léghajó m szerjogosítás engedélyese jogosult léghajót vezetni IFR-ben. 
 

(2) A jogosítás engedélyese akkor jogosult el jogait többhajtóm ves léghajón gyakorolni, ha 
teljesítette a 3.2.2.5.2. (2) pontban el írt követelményeket. 
 

3.2.2. A m szerjogosítás megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A m szerjogosítás kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

3.2.2.1. Szakszolgálati követelmények 

A m szerjogosítást kérelmez nek rendelkeznie kell léghajó magánpilóta szakszolgálati engedéllyel. 
 
Megjegyzés: Léghajó kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedélyhez automatikusan kiadandó a 
m szerjogosítás. 

3.2.2.2. Képzési követelmények 

3.2.2.2.1. Elméleti ismeretek képzése 
 
(1) A léghajó m szerjogosítást kérelmez nek a következ  elméleti tantárgyakból kell 

elméleti képzést kapnia: 
 

1. Légijog 
a) IFR-ben történ  repülésre vonatkozó szabályok és el írások, a vonatkozó 

légiforgalmi szolgálatok gyakorlatai és eljárásai, 
 

2. Léghajóra vonatkozó általános légijárm  ismeret 
a) az elektronika, az elektromos berendezések és m szerek használata, 

korlátozásai és használhatósága, melyek IFR és m szeres meteorológiai körülmények 
között repül  léghajó vezetéséhez és navigálásához szükségesek, a robotpilóta 
használata és korlátozásai, 

b) irányt k, forduló- és gyorsulási hibák, pörgetty s m szerek, üzemi határértékek 
és precessziós hatások, különböz  repülési m szerek helytelen m ködése esetén az 
eljárások és gyakorlati tennivalók,  

 
3. Léghajóra vonatkozó repülési jellemz k és repüléstervezés 

a) az IFR körülmények közötti repülésnek megfelel  repülés el tti el készületek és 
ellen rzések,  

b) az útvonalterv elkészítése, IFR repülési terv készítése és kitöltése a légiforgalmi 
szolgálatok számára, magasságmér  beállítási eljárások,  

 
4. Emberi teljesít képesség és korlátai  

a) m szerrepülésre vonatkozó emberi tényez k, beleértve a fenyeget  jelenségek 
és hibák kezelését,  

 
5. Léghajóra vonatkozó meteorológia 

a) a repülési meteorológia alkalmazása, a jelentések, térképek, el rejelzések, 
kódok és rövidítések értelmezése és használata, a meteorológiai információk 
beszerzésének eljárásai és azok használata, magasságmérés, 

b) a jegesedés okai, felismerése és hatásai, id járási frontzónába való belépés 
eljárásai, veszélyes id járás elkerülése, 
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6. Léghajóra vonatkozó navigáció 

a) gyakorlati repülési navigáció rádiónavigációs berendezések felhasználásával, 
b) a kirepülés, az útvonalrepülés, a megközelítés és a leszállás fázisaiban használt 

navigációs rendszerek használata, pontossága és megbízhatósága, a rádiónavigációs 
berendezések azonosítása,  

 
7. Léghajóra vonatkozó üzemeltetési eljárások 

a) a fenyeget  jelenségek és hibák kezelésének alkalmazása az üzemeltetésben, 
b) a légiforgalmi dokumentációk - AIP és NOTAM, a légiforgalmi kódok és 

rövidítések, a kirepülés, az útvonalrepülés, a süllyedés és a megközelítés során 
használatos m szerrepülési eljárások térképeinek értelmezése és használata,  

c) el vigyázatossági és veszélyhelyzeti eljárások, gyakorlati biztonsági eljárások 
IFR szerinti repülés esetében, akadálymentesség kritériumai, 

 
8. Rádiótávbeszél -kezel i ismeretek 

a) IFR szerint üzemel  léghajóra vonatkozó összeköttetési eljárások, a 
rádióösszeköttetés megszakadása esetén követend  eljárások. 
 

(2) A léghajó m szerjogosítás (IR(AS)) elméleti képzés tematikáját, a tantárgyak alapján 
a légiközlekedési hatóság adja ki. 

 
3.2.2.2.2. Repülési képzés 
 

(1) A kérelmez nek nem kevesebb, mint 10 óra kétkormányos m szeres kiképzést kell 
szereznie egy oktató jogosítással rendelkez  személyt l a 3.2.2.3. b) pontban meghatározott id kbe 
beleszámítva.  

 
(2) Az oktatónak biztosítania kell, hogy a kérelmez  megszerezze az üzemeltetési tapasztalatot 

legalább az alábbi témakörökben: 
 

a) repülés el tti eljárások, beleértve a repülési kézikönyv, vagy azzal egyenérték  
dokumentáció, valamint a megfelel  légiforgalmi szolgálatok dokumentációinak használatát az 
IFR repülési terv elkészítésében, 

 
b) repülés el tti szemrevételezés, az ellen rz  jegyzékek (check list-ek) használata, gurulás 

és felszállás el tti ellen rzések,  
 
c) szokványos, nem-szokványos és vészhelyzeti körülmények között az IFR repülés 

eljárásai és man verei, melyek legalább az alábbiakat fedik: 
 

- felszálláskor áttérés m szerrepülésre,  
- szabvány m szeres kirepülések és berepülések,  
- IFR eljárások útvonalon, 
- várakozási eljárások,  
- m szeres megközelítés meghatározott minimum értékig,  
- megszakított megközelítési eljárások, 
- m szeres megközelítésb l végrehajtott leszállások, 

 
d) repülés közbeni man verek és sajátságos repülési jellemz k. 

 
(3) Ha a m szeres jogosítás el jogait többhajtóm ves léghajón kell gyakorolnia a 

kérelmez nek, akkor kétkormányos m szeres repülésoktatásban kell részesülnie egy oktatói 
jogosítással rendelkez  személyt l többhajtóm ves léghajón. Az oktatónak biztosítani kell, hogy a 
kérelmez  megszerezze kizárólag a m szerekre támaszkodva az üzemeltetési tapasztalatot a léghajó 
m ködtetésében, ha az egyik hajtóm  üzemképtelen, vagy szimuláltan üzemképtelen.  

 
(4) A m szeres jogosítás (IR(AS)) repülés képzési tematikáját a légiközlekedési hatóság adja ki. 



23394 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám

 
3.2.2.3. Repülési tapasztalat 

A kérelmez nek az alábbi repült id vel kell rendelkeznie, amely nem lehet kevesebb, mint: 
 

a) 50 óra útvonalrepülésben parancsnok-pilótaként repült id  repül gépen, helikopteren vagy 
helyb l felszálló repül gépen (powered-liften), melyb l nem kevesebb, mint 10 óra repült id t léghajón 
kell teljesíteni, 

b) ha az a) pontban meghatározott id vel nem rendelkezik, akkor az említett 50 órát léghajón 
kell teljesítenie, és 

c) 40 óra m szeres id  léghajón, amelyb l nem több mint 20 óra lehet a m szeres földi id , 
vagy 30 óra, ha repülési szimulátort (FFS) használnak. A földi id t egy oktató jogosítással rendelkez  
személy felügyelete alatt kell megszereznie. 

 
3.2.2.4. Jóváírás 

Ha a kérelmez  repül gépre, helikopterre vagy helyb l felszálló repül gépre (powered-lift) érvényes 
m szerjogosítással rendelkezik, akkor az 3.2.2.3. c) pontban meghatározott 40 óra 15 órával 
csökkenthet , amelyb l nem több mint 10 óra lehet a m szeres földi id . 

3.2.2.5. Elméleti és jártassági vizsga 

3.2.2.5.1. Elméleti ismeretek vizsgája 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, amely a 
m szerjogosításnak megfelel, a 3.2.2.2.1. pontban meghatározott témakörökben. 
 
3.2.2.5.2. Jártassági vizsga 
 

(1) A kérelmez nek jártassági vizsgán kell bizonyítania, hogy képes a 3.2.2.2.2. (2) pontban 
el írt eljárások és man verek végrehajtására és képes: 
 

a) a fenyeget  jelenségeket és hibákat felismerni és kezelni,  
b) léghajót a határértékeken belül üzemeltetni,  
c) az összes man vert simán és pontosan végrehajtani,  
d) jó ítél képességet és repülési készséget tanúsítani, 
e) légiforgalmi ismereteit alkalmazni, 
f) a léghajó kormányzását állandó jelleggel fenntartani oly módon, hogy az eljárás, vagy a 

man ver sikeres végeredménye biztosított legyen. 
 

(2) A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy képes többhajtóm ves léghajót kizárólag a m szerek 
alapján m ködtetni, amikor az egyik hajtóm  üzemképtelen vagy szimuláltan üzemképtelen, ha a 
m szeres jogosítás el jogait többhajtóm ves léghajón kell gyakorolnia. 
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3.2.3. Érvényességi id , meghosszabbítás, megújítás 

3.2.3.1. Érvényességi id  

(1) A m szerjogosítás a kiadástól számított 1 évig érvényes. Az érvényességi id szakon 
belüli meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 1 évig érvényes. 

(2) A m szerjogosítás érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati engedély 
engedélyese nem gyakorolhatja a jogosításból származó el jogokat. 

3.2.3.2. Meghosszabbítás 

(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megel z  12 hónapban 15 órát 
repült IFR szabályok szerint akkor a jogosítás 1 évre meghosszabbítható. 

(2) Ha a jogosítás engedélyese a 3.2.3.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem 
teljesíti, akkor gyakorlatba hozó repülésen kell részt vennie m szerjogosítással rendelkez  
repülési oktatóval (FI(AS)), amit a repülési naplóban e rendeletre való hivatkozással 
rögzíteni kell, továbbá a 3.2.2.5.2. pontban meghatározottak szerint készség ellen rzést kell 
végrehajtania m szerjogosítással rendelkez  repülés vizsgáztatóval FE(AS). 

3.2.3.3. Megújítás 

A kérelmez nek az 3.2.2.1.-3.2.2.5. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.  

3.3. REPÜLÉS-OKTATÓI JOGOSÍTÁS (FI(AS)) 

 
3.3.1. A repülés-oktatói jogosítás engedélyesének el jogai 

A repülés-oktatói jogosítás (FI(AS) engedélyesének joga van: 
 

a) felügyelni a növendék pilóta által végrehajtott egyedül-repülést, és  
b) repülésoktatást végrehajtani magánpilóta szakszolgálati engedély, kereskedelmi pilóta 

szakszolgálati engedély, típusjogosítás, m szerjogosítás, NVFR jogosítás és repülés-oktatói jogosítás 
kiadása céljából,  

amennyiben az oktató:  
1) rendelkezik legalább azzal a léghajó szakszolgálati engedéllyel és jogosítással, 

amelyre az oktatást végre akarja hajtani, 
2) rendelkezik a léghajón parancsnok-pilótaként történ  tevékenységhez szükséges 

szakszolgálati engedéllyel és jogosítással, 
3) szakszolgálati engedélyében érvényes a repülés-oktatói jogosítása. 

 
3.3.2. A repülés-oktatói jogosítás megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A repülés-oktatói jogosítás kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

3.3.2.1. Életkor 

Az FI(AS) kérelmez nek be kell töltenie a 20. életévet. 

3.3.2.2. Iskolai végzettség 

Az FI(AS) kérelmez nek legalább középfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie. 

3.3.2.3. Szakszolgálati követelmények 

A kérelmez nek léghajó kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedéllyel és érvényes típusjogosítással 
kell rendelkeznie. 

3.3.2.4. Képzési követelmények 

3.3.2.4.1. Elméleti ismeretek képzése 
 
(1) A léghajó repülés-oktatói jogosítást kérelmez nek a következ  elméleti tantárgyakból 

kell elméleti képzést kapnia: 
 

a) az alkalmazott oktatás technikái, 
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b) a növendék teljesítményének értékelése azon témakörökben, amelyekben földi 
oktatást kap,  

c) az elsajátítás folyamata, 
d) a hatékony tanítás elemei, 
e) a növendék értékelése, és tesztelési, kiképzési filozófiák,  
f) a kiképzési program felépítése, 
g) a feladatok megtervezése,  
h) osztálytermi oktatás technikái, 
i) kiképzési eszközök használata, beleértve a repülési szimulátor gyakorló-berendezést, 

ha alkalmazható, 
j) a növendék hibáinak értékelése és javítása, 
k) a repülésoktatásra vonatkozó emberi tényez k, beleértve a fenyeget  jelenségek és 

hibák kezelését. 
l) a léghajóban a rendszer meghibásodások szimulálásával és a helytelen m ködéssel 

együtt járó veszélyek  
 

(2) A léghajó repülés-oktatói jogosítás (FI(AS)) elméleti képzés tematikáját, a tantárgyak 
alapján a légiközlekedési hatóság adja ki. 

 
3.3.2.4.2. Repülési képzés 
 

(1) A kérelmez nek kétkormányos oktatásban kell részesülnie léghajón.  
(2) Az oktatónak gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmez  a légiközlekedési hatóság által 

kiadott tematika szerinti oktatásban részesüljön legalább az alább megadott témakörökben: 
 

a) a repülésoktatási technikákból oktatásban kell részesülni, beleértve a 
szemléltetést, a növendék gyakorlati eljárásokat, az általános növendék-hibák felismerését 
és javítását, és  

b) gyakorolnia kell az oktatási technikákat mindazon repülési man verben és 
eljárásokban, amelyekben repülésoktatást kíván végrehajtani. 

 
3.3.2.5. Repülési tapasztalat 

A kérelmez nek teljesítenie kell 2.2.2.5. pontban meghatározott, a léghajó kereskedelmi pilóta 
szakszolgálati engedély kiadásához el írt repülési tapasztalat követelményeit. 
 
3.3.2.6. Jóváírás 

Ha a kérelmez  repül gépre, helikopterre vagy helyb l felszálló repül gépre (powered lift) repülés-
oktatói jogosítással (FI) rendelkezik, akkor a 3.3.2.4.2. pontban meghatározott tematika repült ideje 
50%-kal csökkenthet . 

3.3.2.7. Elméleti és jártassági vizsga 

3.3.2.7.1. Elméleti ismeretek vizsgája 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, amely a repülés-oktatói 
jogosításnak (FI(AS)) megfelel, a 3.3.2.4.1. pontban meghatározott témakörökben. 
 
3.3.2.7.2. Jártassági vizsga 
 
A kérelmez nek jártassági vizsgán kell bizonyítania, hogy képes léghajón oktatni azokban a 
témakörökben, amelyben repülésoktatást kell végeznie, beleértve a repülés el tti, a repülés utáni és 
földi oktatást is.  
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3.3.3. Érvényességi id , meghosszabbítás, megújítás 

3.3.3.1. Érvényességi id  

(1) A repülés-oktatói jogosítás a kiadástól számított 3 évig érvényes. Az érvényességi 
id szakon belüli meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 3 évig érvényes. 

(2) A repülés-oktatói jogosítás érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati 
engedély engedélyese nem gyakorolhatja a jogosításból származó el jogokat. 

3.3.3.2. Meghosszabbítás 

(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megel z  36 hónapban 10 órát 
oktatott 12 hónaponként, akkor a jogosítás 3 évre meghosszabbítható. 

(2) Ha a jogosítás engedélyese a 3.3.3.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem 
teljesíti, akkor a 3.3.2.7.2. pontban meghatározottak szerint készség ellen rzést kell 
végrehajtania repülés-oktatói jogosítással rendelkez  repülés-vizsgáztatóval FE(AS). 

3.3.3.3. Megújítás 

A kérelmez nek az 3.3.2.3.-3.3.2.7. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.  

4. FEJEZET 

REPÜLÉS-VIZSGÁZTATÓI FELHATALMAZÁS (FE(AS) 

4.1 REPÜLÉS-VIZSGÁZTATÓI FELHATALMAZÁS (FE(AS)) 

 
4.1.1. A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(AS)) engedélyesének el jogai 

A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás engedélyesének joga van vizsgák, ellen rzések levezetésére, 
kiértékelésére. 
 

4.1.2. A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(AS)) megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(AS)) kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete 
tartalmazza. 

4.1.2.1. Életkor 

A repülés-vizsgáztatói felhatalmazást (FE(AS)) kérelmez nek be kell töltenie a 21. életévet. 

4.1.2.2. Szakszolgálati követelmények 

(1) A vizsgáztatónak olyan engedéllyel és jogosítással, valamint ehhez tartozó oktatói el joggal 
kell rendelkeznie legalább, mint amilyen engedély és/vagy jogosítás jártassági vizsgájának és/vagy 
készség ellen rzésének levezetésére felhatalmazzák. 

(2) A vizsgáztatónak olyan engedéllyel kell rendelkeznie, hogy parancsnokként vezethesse a 
jártassági vizsga, vagy készség ellen rzés során használt léghajót.  

4.1.2.3. Elméleti ismeretek képzése 

A léghajó repülés-vizsgáztatói felhatalmazást (FE(AS)) kérelmez nek a légiközlekedési hatóság által 
megtartott elméleti képzésen kell részt vennie. 
 
4.1.2.4. Repülési tapasztalat 

A léghajó repülés-vizsgáztatói felhatalmazást (FE(AS)) kérelmez nek legalább 300 óra repült id vel 
kell rendelkeznie léghajón, amelyb l legalább 150 órát repülés oktatásban kell végrehajtania. 
 
4.1.2.5. Jártassági vizsga 

(1) A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelmez jének le kell vezetnie egy jártassági 
vizsgát/készség ellen rzést vizsgáztatói szerepkörben, beleértve a felkészítést, a jártassági 
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vizsga/készség ellen rzés levezetését, a vizsgázó személy kiértékelését, a repülés utáni eligazítást és 
a dokumentálást.  

(2) Ezt a felhatalmazásához szükséges vizsgát légiközlekedési hatósági felügyel , vagy a 
légiközlekedési hatóság által erre a célra felhatalmazott, gyakorlott vizsgáztatónak kell felügyelnie. 

4.1.3. Érvényességi id , újraengedélyezés 

4.1.3.1. Érvényességi id  

A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(AS)) a kiadástól számított 3 évig érvényes.  

4.1.3.2. Újraengedélyezés 

(1) Az újbóli engedélyezéshez a vizsgáztatónak évente legalább két jártassági ellen rzést, 
vagy készség ellen rzést kell végrehajtania a három éves érvényességi id szakon belül. 

(2) A megbízás ideje alatt évente legalább egyszer egy jártassági ellen rzés vagy készség 
ellen rzés végrehajtása során jelen kell lennie egy légiközlekedési hatósági felügyel nek, vagy erre a 
feladatra megbízott rangid s vizsgáztatónak, aki kiértékeli a vizsgáztatást. Ezen kiértékelés alapján a 
légiközlekedési hatóság újraengedélyezheti a repülés-vizsgáztatói felhatalmazást. 
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1. függelék 
MCC tanfolyam 
 
1. A tanfolyam célkit zése az MCC megfelel  szintre fejlesztése, a többpilótás léghajó IFR alatti 
biztonságos üzemeltetése céljából, és meggy z dni arról, hogy: 
 
a) A parancsnokpilóta teljesíti feladatait és döntéshozói funkcióját függetlenül attól, hogy repülést 
végz  (PF) vagy repülést kiszolgáló pilóta (PM) szerepkörben van-e. 
b) A repülést végz  (PF) és a repülést kiszolgáló pilóta (PM) feladatait világosan meghatározták és 
elosztották, úgy, hogy a repülést végz  pilóta (PF) a teljes figyelmét a léghajó vezetésére fordíthatja. 
c) A személyzet megfelel  módon együttm ködik normális, a normálistól eltér , vagy 
vészhelyzetekben. 
d) A keresztellen rzés, tájékoztatás és támogatás biztosítva legyen a repülés teljes id tartamában. 
 
OKTATÓK 
 
2. Az MCC képzés oktatói legyenek teljesen tisztában az emberi tényez kkel és a CRM-mel. 
Legyenek naprakész ismereteik az emberi tényez k tanításának legújabb módszereir l és CRM 
technikákról. 
 
ELMÉLETI ISMERETEK 
 
3. Az elméleti ismeretek tematikáját e melléklet 2. függeléke tartalmazza. A jóváhagyott MCC 
elméleti ismereti tanfolyamnak legalább 25 órából kell állnia. 
 
REPÜLÉSI KÉPZÉS 
 
4. A repülési képzés tematikáját e melléklet 2. függeléke tartalmazza. 
 
A TANFOLYAM TELJESÍTÉSÉT IGAZOLÓ BIZONYÍTVÁNY 
 
5. A tanfolyam sikeres befejezése után a kérelmez  számára bizonyítvány adható. (3. függelék) 
 
JÓVÁÍRÁS 
 
6. A repül gépes, helikopteres vagy a helyb l felszálló repül gépes MCC tanfolyamot igazoló, 
mentességet élvez e melléklet 2. függelékében kiadott elméleti ismeretek tanrendi követelményeinek 
teljesítése alól. 
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2. függelék 
Hajózó személyzeti együttm ködés tanfolyam - MCC 
 

HAJÓZÓ SZEMÉLYZETI EGYÜTTM KÖDÉS (MCC)– KÉPZÉS  
 

1. Az MCC képzés célkit zése az optimális döntéshozás, kommunikáció, feladatok megosztása, 
checklist-ek használata, kölcsönös ellen rzés, csapatmunka, és egymás támogatása a repülés összes 
szakaszában, normál, rendellenes és vészhelyzeti körülmények között. A képzés hangsúlyt fektet a 
nem technikai jelleg  készségek fejlesztésére, amelyeket a többtagú személyzetek tagjai munkájuk 
során alkalmazhatnak. 
 

2. A képzésnek arra kell irányulnia, hogy megtanítsa a növendékeknek annak alapjait, hogy hogyan 
kell csapatként összedolgoznia a többtagú személyzetnek. Továbbá a tanfolyam meg kell hogy adja 
azt a lehet séget a növendékeknek, hogy gyakorolják azokat a készségeket, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy a csapat hatékony vezet i és tagjai legyenek. Ebb l adódóan olyan gyakorló 
feladatokra van szükség, amelyekben a növendékek repül  személyzeti tagok a léghajót vezet  és 
nem vezet  pilóta szerepkörében. 
 

3. A növendékeket meg kell ismertetni a személyek közötti kapcsolat kialakításának módszereivel, és 
hogy miként lehet legjobban kihasználni a repül  személyzeti együttm ködési technikákat, illetve a 
személyes és vezetési stílusukat, olyan módon, hogy az el segítse a személyzet együttm ködésének 
hatékonyságát. A növedékek figyelmét fel kell hívni arra, hogy ahogyan viselkednek normál 
körülmények között, az er teljesen kihathat a személyzet viselkedésére nagy terhelés esetén és 
stressz helyzetekben. 
 

4. A kutatások azt jelzik, hogy semmilyen környezetben nem lehet rövid id  alatt viselkedési változást 
elérni, bármilyen jól is van kialakítva a képzés. A növendékeknek id re, tudatosságra, gyakorlásra és 
visszaellen rzésre, illetve folyamatos meger sítésre van szükségük, hogy tudásuk maradandó legyen. 
A hatékonyság érdekében a repül  személyzeti együttm ködést egy hosszabb id szakon keresztül, 
több szakaszra bontva kell végrehajtani.  
 

ALAPSZINT  REPÜL  SZEMÉLYZETI EGYÜTTM KÖDÉS (MCC) TANFOLYAM 
 

5. Az alapszint  MCC tanfolyam a következ  témakörökben tartalmazzon elméleti oktatást, 
gyakorlatot és visszaellen rzést: 

a) kapcsolódási példák 
– gyakorlati példák a szoftver, hardver, környezet és emberek összepárosíthatatlanságára  

b) vezetés/”követés” és tekintély 
– vezet i és felügyeleti készségek 
– magabiztosság 
– korlátok 
– kulturális hatások 
– a repülést végz  (PF) és a repülést nem végz  pilóta (PNF) szerepei 
– szakszer ség 
– felel sség a csapat iránt 

c) személyiség, hozzáállás és motiváció 
– folyamatos figyelem 
– konfliktusok megoldása 
– közvetítés két fél között 
– kritika (repülés el tti elemzés és tervezés, folyamatos ellen rzés, repülés utáni áttekintés) 
– csapatépítés 

d) hatékony és világos kommunikáció a repülés közben 
– folyamatos figyelem 
– visszacsatolás 
– szabványos kifejezések 
– határozottság 
– részvétel 
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e) eljárások a személyzet munkájának összehangolására 
– repülési technikák és eljárások a pilótafülkében 
– szabványos kifejezések 
– fegyelem 

6. A repülések rendben történ  és biztonságos végrehajtásához különösen fontos a checklistek 
használata. A checklistek alkalmazhatósága függ az érintett légijárm  összetettségét l, az aktuális 
helyzett l, a repül  személyzet összetételét l, az  üzemeltetési tapasztalatuktól, és az üzemben tartó 
által el írt, és a Repülésüzemeltetési Kézikönyvben megadott eljárásoktól.  
 

7. Kölcsönös ellen rzés, tájékoztatás és támogatás 
 

a)  A légijárm  kezelését érint  minden tevékenységet kölcsönös ellen rzés alatt hajtsanak 
végre. Az adott tevékenység vagy feladat végrehajtásáért felel s (vezet  vagy nem vezet ) pilótát 
tájékoztatni kell róla, ha lényeges eltéréseket (repülési pálya, légijárm  konfigurációja, stb.) 
tapasztalnak.  

b) A „call out”-os eljárások, alapvet  fontosságúak, különösen a felszállás és a megközelítés 
során, hogy jelezzék a repülés folyamatát és a rendszerek állapotait, stb.  

c) A repülést végz  pilóta (PF) tájékoztatása és beleegyezése nélkül, illetve anélkül, hogy a 
repülést végz  pilóta (PF) kérné, nem szabad m ködtetni a légijárm  rendszereket, illetve nem 
szabad átállítani a rádiós és navigációs eszközöket. 
 

8. A 3. és 4. pontok tartalmát legjobban úgy lehet gyakorolni, ha szimulált kereskedelmi légiszállítási 
tevékenység során teljesítik a leírt feladatokat. 
 

9. Az MCC gyakorlásának és visszacsatolásának, külön figyelemmel az ember-ember kapcsolatra, 
lehet vé kell tennie a növendék számára, hogy kritikáját megfogalmazza önmagával és a társaival 
szemben, azért, hogy így fejlessze kommunikációs, döntéshozási és vezet i képességeit. Ezt a 
szakaszt legjobban repülési szimulátor és videó felszerelés használatával lehet végrehajtani. A videó 
visszacsatolás különösen hatékony, mert lehet vé teszi a résztvev k számára, hogy kívülr l nézzék 
meg magukat. Ez el segíti, hogy könnyebben elfogadják, miben gyengébbek, és ez ösztönz leg hat a 
hozzáállás és a viselkedés megváltoztatására.  
 

FELADATOK 
 

10. Amennyire csak lehetséges, a feladatokat szimulált kereskedelmi légiszállítási tevékenység során 
kell végrehajtani. Az oktatásnak a következ  területeket kell felölelnie:  
 

a)  repülés el tti felkészülést, beleértve a dokumentációt, és a felszállási teljesítmény adatok 
kiszámítását.  

b) repülés el tti ellen rzéseket, beleértve a rádió és navigációs eszközök ellen rzését és 
beállítását; 

c) felszállás el tti ellen rzéseket, beleértve a motor/hajtóm  ellen rzését és a felszállás el tti 
eligazítást (briefinget), amelyet a repülést végz  pilóta (PF) végez; 

d) normál felszállást, a repülést végz  és a repülést nem végz  pilóta feladatait, „call out”-okat; 
e) felszállásokat oldalszélben; felszállásokat maximális felszálló-tömeggel; 
f) a légijárm  rendszerek normál és rendellenes üzemét, checklist-ek használatát; 
g) válogatott vészhelyzeti eljárásokat, amelyek tartalmazzanak motorhibát és a motortüzet, füst 

kezelését és megszüntetését; szélnyírást fel- és leszállás közben, vészsüllyedést, egy repül  
személyzeti tag munkaképtelenné válását; 

h) m szeres repülési eljárásokat, a navigációs eszközök beállítását, „call out”-os eljárásokat a 
megközelítés során, a megközelítési és leszállási adatok kiszámítását; 

j) átstartolásokat, normál módban illetve úgy, hogy egy motor szimuláltan üzemképtelen, 
átváltás m szerrepülésr l látva repülésre az elhatározási magasság elérésekor, vagy a minimális 
süllyedési magasság (minimum descent height/altitude) elérésekor.  

k) leszállásokat, normál módban, oldalszélben, illetve úgy, hogy egy motor szimuláltan 
üzemképtelen, átváltás m szerrepülésr l látva repülésre az elhatározási magasság elérésekor, vagy a 
minimális süllyedési magasság (minimum descent height/altitude) elérésekor. 
 
 
 

Ahol az MCC képzést többpilótás léghajóra els  típusjogosítás kiadásához szükséges képzéssel 
kapcsolják össze, az (a), (b), (c), (f), (g) és (j) feladatokat a jóváhagyott tanfolyam részeként le lehet 
folytatni repülés-gyakorló berendezésen (FTD-on). 
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MEGER SÍTÉS 
 
11. Függetlenül attól, hogy mennyire hatékony a tantermi tananyag, a személyek közötti gyakorlatok, 
útvonal orientált repül  képzési (LOFT) feladatok, és visszacsatolási technikák, nem lesz elégséges a 
tananyag egyszeri alkalommal történ  elsajátítása a repül  személyzeti együttm ködés tanfolyamon 
(MCC) a többpilótás léghajó típusjogosítás els  kiadásához. Az a hozzáállás és befolyásoló tényez , 
amely a nem hatékony repül  személyzeti együttm ködéshez járulnak hozzá, mindenütt jelen vannak, 
és lehetséges, hogy egy egész pilóta élete kell, mire kialakulnak. Ezért szükséges, hogy a nem 
technikai jelleg  készségek oktatása szerves része legyen a visszatér  és rendszeres képzésnek a 
többpilótás léghajóra érvényes típusjogosítás meghosszabbításkor, ugyanúgy, ahogy a további 
többpilótás típusjogosítások els  kiadásakor is.  
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3. függelék 
Repül -személyzeti együttm ködés tanfolyam- Bizonyítvány MCC képzés teljesítésér l 
 

Bizonyítvány MCC képzés teljesítésér l 
CERTIFICATE OF COMPLETION OF MCC-TRAINING 

 
 

Vezetéknév: 
Applicant’s last name: 

 
 

Keresztnév: 
First name: 

 
 

Meglév  szakszolgálati 
engedély 
Licence held: 

 
 

Szakszolgálati engedély 
száma: 
Number: 

Kibocsátó állam: 
State: 

Többmotoros 
m szerjogosítás: 
Multi-engine instrument rating: 

 Vagy 
or 

Többmotoros m szerjogosítás 
jártassági vizsga: 
Multi-engine instrument rating skill test: 

 

Kiadva (dátum): 
Issued on: 

 Megfelelt (dátum): 
Passed on: 

 

 A jelölt aláírása: 
Signature of applicant: 

 

 
 

Az MCC képzés az alább felsorolt követelményeknek megfelel en teljesítve 
The satisfactory completion of MCC-Training according to requirements is certified below: 

 
 

Képzés 
TRAINING 

MCC képzést kapott: 
Multi-crew co-operation training received during period: 

Kezdete: 
From: 
 
 
 
 
 

Vége: 
 
To: 

Helye: 
At: 

FTO/TRTO/Üzemben tartó: 
FTO/TRTO/Operator* 

Hely és dátum: 
Location and date: 
 
 
 
 
 

A TRTO/FTO vezet jének, vagy a felhatalmazott 
oktató aláírása*: 
Signature of Head of TRTO/FTO or authorised instructor*: 
 
 

A szakszolgálati engedély típusa, száma és a kiadási 
állama: 
Type and number of licence and Statue of issue: 
 
 
 
 

A felhatalmazott oktató neve (nyomtatott bet vel): 
Name in capital letters of authorised instructor:: 

 
*A nem kívánt rész törlend  
*Delete as appropriate 



7. melléklet a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelethez
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Vitorlázó-repül  pilóta szakszolgálati engedélyre vonatkozó követelmények 

Szakszolgálati 
engedély 
megnevezése 

Szakszolgálati 
engedélybe 
történ  
bejegyzés 

Szakszolgálati 
engedély 
rovatszáma 

Szakszolgálati 
engedélyhez 
adható jogosítás 

Szakszolgálati 
engedélybe 
történ  
bejegyzés 

Szakszolgálati 
engedély 
rovatszáma 

Érvényességi id  

Növendék 
vitorlázó-
repül gép pilóta 
szakszolgálati 
engedély 

SGPL 
 

II - -  érvényét veszti, 
ha az engedélyes 
GPL 
szakszolgálati 
engedélyt szerez, 
de max. 3 év 

Vitorlázó pilóta 
szakszolgálati 
engedély 

GPL II Vitorlázó 
jogosítás 

GR XII 2 év 

   Repülés oktatói 
jogosítás 

FI(G) XII 2 év 

 

1. FEJEZET 
NÖVENDÉK VITORLÁZÓ-REPÜL GÉP PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (SGPL) 

 

1.1.A SGPL engedélyesének el jogai 

(1) A SGPL engedélyes el joga egyedül-repülés végrehajtása egy- és kétüléses vitorlázó- 
repül gépen, repülésoktató felügyelete alatt. 

(2) A SGPL engedélyes nem jogosult vitorlázó távrepülésre. 

1.2. A SGPL megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A SGPL kérelem mintáját a 2. melléklet tartalmazza. 

1.2.1. Életkor 

A SGPL kérelmez nek be kell töltenie a 15. életévet. 

1.2.2. Iskolai végzettség 

A SGPL kérelmez nek rendelkeznie kell legalább alapfokú iskolai végzettséggel. 

1.2.3. Képzési követelmények 

(1) A SGPL kérelmez nek sikeresen el kell végeznie az alapfokú vitorlázórepül  elméleti 
képzést. 

(2) Az alapfokú vitorlázórepül  elméleti képzés tantárgyai az 1. függelék a), b), c), d), e) és h) 
pontjai. 

(3) Az alapfokú vitorlázórepül  elméleti képzés tematikáját, a (2) bekezdésben meghatározott 
tantárgyak alapján a légiközlekedési hatóság adja ki. 
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2. FEJEZET 

VITORLÁZÓ-REPÜL GÉP PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (GPL) 

VITORLÁZÓ JOGOSÍTÁS (GR), OKTATÓ JOGOSÍTÁS (FI(G)) 

2.1. VITORLÁZÓ-REPÜL GÉP PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (GPL) 

2.1.1. A GPL engedélyesének el jogai 

A GPL engedélyes el joga GR megléte esetén parancsnoki beosztás ellátása bármely egy- és 
kétüléses vitorlázó-repül gépen, amely nem végez gazdasági célú légiközlekedési tevékenységet, 
valamint 

a) a légiközlekedési hatóság által kiadott m szerkiképzési tematika alapján végzett képzés sikeres 
teljesítését követ en felh repülés végrehajtása, 

b) a légiközlekedési hatóság által kiadott m repülési tematika alapján végzett képzés sikeres 
teljesítését követ en m repülés végrehajtása, 

c) a légiközlekedési hatóság által kiadott kötelékrepülés tematika alapján végzett képzés sikeres 
teljesítését követ en kötelékrepülés végrehajtása. 

 

2.1.2. A GPL megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A GPL kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

2.1.2.1. Életkor 

A GPL kérelmez nek be kell töltenie a 16. életévet. 

2.1.2.2. Szakszolgálati követelmények 

A GPL kérelmez nek rendelkeznie kell SGPL szakszolgálati engedéllyel. 

2.1.2.3. Képzési követelmények 

A GPL kérelmez nek meg kell szereznie a GR-t. 

2.2.VITORLÁZÓ JOGOSÍTÁS (GR) 

2.2.1. A GR megszerzésének feltételei 

2.2.1.1. Képzési követelmények 

(1) A GR kérelmez nek el kell végeznie a vitorlázórepül  elméleti és gyakorlati képzést. 

(2) A vitorlázórepül  elméleti képzés tantárgyait az 1. függelék, a gyakorlati képzés elemeit a 
2. függelék tartalmazza. 

(3) A vitorlázórepül  elméleti és gyakorlati képzés tematikáját, a (2) bekezdésben 
meghatározottak alapján a légiközlekedési hatóság adja ki. 

2.2.1.2. Repülési tapasztalat és jóváírás 

(1) GR kérelmez nek teljesítenie kell 

a) 25 repült órát vitorlázó-repül gépen, melyb l legalább 10 óra egyedül repülés és 

b) 120 felszállást vitorlázó-repül géppel, melyb l legalább 40 felszállás egyedül repülés, 
és amely egyedül repülésb l legalább 2 felszállás meghaladja a 180 percet. 
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(2) Repül gép vezetésére jogosító szakszolgálati engedély engedélyesének repül gépen 
parancsnokként teljesített repült idejének 10 százaléka, de legfeljebb 5 óra beszámítható a 
GR megszerzéséhez. Az egyedül repülési id be beszámítás nem megengedett. 

2.2.1.3. Elméleti és jártassági vizsga 

2.2.1.3.1. Elméleti vizsga 

(1) A GR kérelmez nek a légiközlekedési hatóság el tt bizonyítania kell a GPL 
engedélyesnek járó el jogok gyakorlásához szükséges megfelel  elméleti felkészültség 
szintjét. 

(2) Az elméleti vizsga követelményét és eljárását a 3. függelék tartalmazza. 

2.2.1.3.2. Jártassági vizsga 

(1) A GR kérelmez nek a légiközlekedési hatóság el tt bizonyítania kell a GPL 
engedélyesnek járó el jogok gyakorlásához szükséges megfelel  eljárások és man verek 
végrehajtásában való alkalmasságát, repül gép parancsnok beosztásban. 

(2) Jártassági vizsga csak az elméleti vizsga sikeres teljesítését követ  6 hónapon belül 
hajtható végre. Ha a jártassági vizsgát a sikeres elméleti vizsgát követ en 6 hónapon 
belül nem hajtották végre, az elméleti vizsgát meg kell ismételni, és a megismételt 
elméleti vizsga sikeres letételéig a jártassági vizsga nem kezdhet  meg.  

(3) A jártassági vizsga végrehajtásának feltétele a gyakorlati képzés sikeres befejezése. 

(4) A jártassági vizsga követelményét és eljárását a 3. függelék tartalmazza. 

2.2.2. Érvényességi id , meghosszabbítás, megújítás 

2.2.2.1. Érvényességi id  

(1) A GR a kiadástól számított 2 évig érvényes. Az érvényességi id szakon belüli 
meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 2 évig érvényes. 

(2) A GR érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati engedély engedélyese 
nem gyakorolhatja a szakszolgálati engedélyb l származó, a 2.1.1. pontban meghatározott 
el jogokat. 

2.2.2.2. Meghosszabbítás 

(1) A GR meghosszabbítás érdekében vitorlázó-repül gépen a kérelmez nek teljesítenie 
kell a jogosítás lejárati dátumát megel z  24 hónapban 12 havonta 10 óra repülést és 
legalább 10 felszállást és leszállást. A felszállások közül legalább egynek cs rlésb l és 
egynek vontatásból kell történnie. 

(2) Ha a kérelmez  nem teljesíti az (1) bekezdésben meghatározott feltételt a GPL GR 
meghosszabbítás érdekében készség-ellen rzést kell végrehajtani. 

(3) A készség-ellen rzés követelményét és eljárását a 3. függelék tartalmazza. 

2.2.2.3. Megújítás 

(1) A GR érvényességi idejének lejártát követ en oktatóval gyakorlatba hozó repülés és azt 
követ en készség-ellen rzés szükséges. 

(2) A gyakorlatba hozó repülés során az oktató ellen rzi, hogy a kérelmez  készség-
ellen rzési repülésre bocsátható. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott ellen rzés tényét az oktató a kérelmez  repülési 
naplójába köteles bejegyezni. 
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2.3. REPÜLÉS OKTATÓI JOGOSÍTÁS FI(G) 

2.3.1. FI(G) engedélyesének el jogai 

Megjegyzés: A GPL FI(G) megszerzése esetén, annak érvényességi ideje alatt a GR –t nem kell 
hosszabbítani, de a FI(G) érvényességi idejének lejárta esetén a GR érvényességi idejére vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. 

(1) A FI(G) engedélyes el joga gyakorolni a GPL GR-b l származó el jogokat. 

(2) A FI(G) engedélyes el joga parancsnoki beosztás ellátása bármely egy- és kétüléses vitorlázó-
repül gépen, gazdasági célú légiközlekedési tevékenység végzése során. 

(3) A FI(G) engedélyesének el joga oktatási tevékenységet folytatni 

a) SGPL és GPL GR megszerzéséhez szükséges képzés során vitorlázó-repül gépen, 

b)  felh repülés/kötelékrepülés/m repülés oktatása, ha rendelkezik 
felh repül re/kötelékrepülésre/m repülésre vonatkozó képzést sikeresen elvégezte. 

2.3.2. A FI(G) megszerzésének feltételei 

2.3.2.1. Életkor 

A FI(G) kérelmez nek be kell töltenie a 21. életévet. 

2.3.2.2. Iskolai végzettség 

A FI(G) kérelmez nek rendelkeznie kell legalább középfokú iskolai végzettséggel. 

2.3.2.3. Szakszolgálati követelmények 

A FI(G) kérelmez nek rendelkeznie kell legalább 2 éves GPL szakszolgálati engedéllyel, 
GR-el. 

2.3.2.4. Repülési tapasztalat és jóváírás 

(1) A FI(G) kérelmez nek rendelkeznie kell legalább 250 repült órával vitorlázó- 
repül gépen. 

(2) Repül gép, helikopter vagy helyb l felszálló repül gép vezetésére jogosító 
szakszolgálati engedély engedélyesének repül gépen, helikopteren vagy helyb l felszálló 
repül gépen parancsnokként teljesített repült idejéb l 50 repült óra beszámítható a FI(G) 
megszerzéséhez. 

2.3.2.5. Képzési követelmények 

(1) A FI(G) kérelmez nek sikeresen el kell végeznie a vitorlázórepül  oktató képzést. 

(2) A vitorlázórepül  oktató képzés alapjait a 4. függelék tartalmazza. 

(3) A vitorlázórepül  oktató képzés tematikáját a (2) bekezdésben meghatározott alapok 
szerint a légiközlekedési hatóság adja ki. 

2.3.2.6. Jártassági vizsga 

(1) A FI(G) kérelmez nek bizonyítania kell, hogy képes a növendéket oktatni GPL szintig, 
beleértve a repülés el tti és utáni tevékenységet, valamint az elméleti ismeretek oktatását. 

(2) A jártassági vizsga végrehajtásának feltétele az oktató képzés sikeres befejezése. 

(3) A jártassági vizsga követelményét és eljárását az 5. függelék tartalmazza. 
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2.3.3. Érvényességi id , meghosszabbítás, megújítás 

2.3.3.1. Érvényességi id  

(1) A FI(G) a kiadástól számított 2 évig érvényes. Az érvényességi id szakon belüli 
meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 2 évig érvényes. 

(2) A FI(G) érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati engedély engedélyese 
nem gyakorolhatja a szakszolgálati engedélyb l származó a 2.3.1. pontban meghatározott 
el jogokat. 

2.3.3.2. Meghosszabbítás 

(1) A FI(G) meghosszabbítás érdekében vitorlázó-repül gépen a kérelmez nek teljesítenie 
kell a jogosítás lejárati dátumát megel z  24 hónapban 12 havonta 20 óra repülést és 
legalább 20 felszállást és leszállást. A felszállások közül legalább egynek cs rlésb l és 
egynek vontatásból kell történnie. 

(2) A jogosítás érvényességi ideje alatt 10 óra repül  oktatás kell, hogy legyen, amely 
repülési id  beszámítható az (1) bekezdésben meghatározott repülési id be. 

(3) Ha a kérelmez  nem teljesíti az (1)-(2) bekezdésben meghatározott feltételt a FI(G) 
jogosítás meghosszabbítás érdekében készség-ellen rzést kell végrehajtani. 

2.3.3.3. Megújítás 

(1) A FI(G) érvényességi idejének lejártát követ en oktatóval gyakorlatba hozó repülés és 
azt követ en készség-ellen rzés szükséges. 

(2) A gyakorlatba hozó repülés során az oktató ellen rzi, hogy a kérelmez  készség-
ellen rzési repülésre bocsátható. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott ellen rzés tényét az oktató a kérelmez  repülési 
naplójába köteles bejegyezni. 

3. FEJEZET 

REPÜLÉS-VIZSGÁZTATÓI FELHATALMAZÁS (FE(G) 

3.1. REPÜLÉS-VIZSGÁZTATÓI FELHATALMAZÁS (FE(G)) 

 
3.1.1. A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(G)) engedélyesének el jogai 

A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás engedélyesének joga van vizsgák, ellen rzések levezetésére, 
kiértékelésére. 

3.1.2. A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(G)) megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(G)) kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete 
tartalmazza. 

3.1.2.1. Életkor 

A repülés-vizsgáztatói felhatalmazást (FE(G)) kérelmez nek be kell töltenie a 21. életévet. 

3.1.2.2. Szakszolgálati követelmények 

(1) A vizsgáztatónak olyan engedéllyel és jogosítással, valamint ehhez tartozó oktatói el joggal 
kell rendelkeznie legalább, mint amilyen engedély és/vagy jogosítás jártassági vizsgájának és/vagy 
készség ellen rzésének levezetésére felhatalmazzák. 

(2) A vizsgáztatónak olyan engedéllyel kell rendelkeznie, hogy parancsnokként vezethesse a 
jártassági vizsga, vagy készség ellen rzés során használt vitorlázó-repül gépet.  

3.1.2.3. Elméleti ismeretek képzése 

A vitorlázó-repül gép repülés-vizsgáztatói felhatalmazást (FE(G)) kérelmez nek a légiközlekedési 
hatóság által megtartott elméleti képzésen kell részt vennie. 
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3.1.2.4. Repülési tapasztalat 

A vitorlázó-repül gép repülés-vizsgáztatói felhatalmazást (FE(G)) kérelmez nek legalább 300 óra 
repült id vel kell rendelkeznie vitorlázó-repül gépen, amelyb l legalább 50 órát repülés oktatásban 
kell végrehajtania. 
 
3.1.2.5. Jártassági vizsga 

 
(1) A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelmez jének le kell vezetnie egy jártassági vizsgát 

vizsgáztatói szerepkörben, beleértve a felkészítést, a jártassági vizsga levezetését, a vizsgázó 
személy kiértékelését, a repülés utáni eligazítást és a dokumentálást.  

(2) A felhatalmazásához szükséges vizsgát légiközlekedési hatósági felügyel , vagy a 
légiközlekedési hatóság által erre a célra felhatalmazott, gyakorlott vizsgáztatónak kell felügyelnie.  

 

3.1.3. Érvényességi id , újraengedélyezés 

3.1.3.1. Érvényességi id  

A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(G)) a kiadástól számított 3 évig érvényes.  

3.1.3.2. Újraengedélyezés 

(1) Az újbóli engedélyezéshez a vizsgáztatónak évente legalább két jártassági ellen rzést, 
vagy készség ellen rzést kell végrehajtania a három éves érvényességi id szakon belül. 

(2) A megbízás ideje alatt évente legalább egyszer egy jártassági ellen rzés vagy készség 
ellen rzés végrehajtása során jelen kell lennie egy légiközlekedési hatósági felügyel nek, vagy erre a 
feladatra megbízott rangid s vizsgáztatónak, aki kiértékeli a vizsgáztatást. Ezen kiértékelés alapján a 
légiközlekedési hatóság újraengedélyezheti a repülés-vizsgáztatói felhatalmazást. 

1. FÜGGELÉK 

SGPL ELMÉLETI KÉPZÉS 

1.1. A vitorlázórepül  elméleti képzés tantárgyai: 

a) Légijog 
A vitorlázórepül  szakszolgálati engedély engedélyesére vonatkozó szabályok, beleértve 
a vitorlázó-repül gép lajstromozásának, légialkalmasságának, üzemben tartásának 
szabályait, a szakszolgálati engedéllyel összefügg  szabályokat, a repülési szabályok, és 
a megfelel  légiforgalmi szolgálatok eljárásai és gyakorlatai. 

 

b) Általános légijárm  ismeret 
A vitorlázó-repül gép rendszereinek és m szereinek üzemeltetési elvei, a vitorlázó- 
repül gép üzemeltetési korlátai, a vonatkozó üzemeltetési információk a repülési 
kézikönyvb l és egyéb, megfelel  dokumentumból. 

c) Repülési jellemz k, repüléstervezés és terhelés 
A terhelés és a tömeg megoszlásának hatásai a repülési jellemz kre, tömeg és 
tömegközéppont megfontolások, a leveg be emelés (launching), a leszállás és egyéb 
teljesítményadatok használata és gyakorlati alkalmazása, a VFR körülmények közötti 
üzemelésnek megfelel  repülés el tti és útvonalon történ  útvonalrepülés tervezése, a 
megfelel  légiforgalmi szolgálatok eljárásai, magasságmér  beállítás eljárásai, nagy-
forgalmú légtérben való üzemelés. 

d) Emberi tényez k 
A vitorlázó repül  pilótára vonatkozó emberi tényez k, beleértve a fenyeget  jelenségek 
és hibák kezelésének alapelveit. 

e) Meteorológia 
Alapvet  repülés-meteorológia alkalmazása, a meteorológiai információk használata és 
beszerzésének eljárásai, magasságmérés. 

f) Navigáció 
A léginavigáció és a helyszámításos navigációs technikáinak gyakorlati szempontjai, a 
légiforgalmi térképek használata. 

g) Üzemeltetési eljárások 



23410 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám

Légiforgalmi dokumentációk használata, mint például AIP és NOTAM, légiforgalmi kódok 
és rövidítések, a leveg be emelkedés különböz  módszerei és a hozzájuk tartozó 
eljárások, megfelel  el vigyázatossági és veszélyhelyzeti eljárások, beleértve a 
veszélyes id járási jelenségek, a turbulencia, és egyéb üzemeltetési veszélyek 
elkerülésére teend  tevékenységeket. 

h) Repüléselmélet 
A vitorlázó-repül gépre vonatkozó repüléselmélet. 

i) Rádió-távbeszél  kezel i ismeretek 
A VFR repülésre vonatkozó rádió-távbeszél  eljárások és kifejezések, a 
rádióösszeköttetés megszakadása esetén követend  tevékenységek. 

 

2. FÜGGELÉK 

GR GYAKORLATI KÉPZÉS 

2.1. A vitorlázórepül  gyakorlati képzés tematikájának kötelez  elemei: 

a) repülés el tti el készítés, repül gép összeszerelésének és átvizsgálásának ismerete, 

b) leveg be emelkedés technikái, beleérte a cs rlést és a vontatást, és a megfelel  sebesség 
határokat, vészhelyzeti eljárásokat és használt jelzéseket, 

c) a repül téri légiforgalmi eljárások, összeütközést elkerül  eljárások,  

d) a repül gép vezetése látás melletti tájékozódással, 

e) kritikus repülési sebességgel való repülés ismerete, 

f) az átesés és a zuhanó spirál felismerése és abból való kivétel technikája, 

g) normál és oldalszélben végrehajtott felszállások, megközelítések és leszállások, 

h) vészhelyzeti eljárások, 

i) terepreszállási módszerek. 
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3. FÜGGELÉK 

GR ELMÉLETI, JÁRTASSÁGI VIZSGA ÉS KÉSZSÉG-ELLEN RZÉS 

3.1. Elméleti vizsga 

(1) A vizsgát írásos, vagy számítógépes teszt formájában (a továbbiakban: vizsga-dolgozat), 
az 1. függelékben meghatározott tantárgyak alapján a légiközlekedési hatóság vezeti le.  

(2) A vizsga-dolgozat legalább 120 kérdésb l áll. A vizsga-kérdések többsége feleletválasztós 
teszt jelleg . A vizsga-dolgozat tartalmazza az egyes kérdésekre adott válaszok pontszámát. 
Pontot a helyes válasz kap. 

(3) A vizsga akkor tekinthet  sikeresnek, ha a vizsgázó a vizsgán az elérhet  pontszám 75 
százalékát érte el.  

(4) A vizsga id tartama legalább három óra. 

(5) A vizsga nyelve magyar. A vizsgázó kérésére a légiközlekedési hatóság a vizsgát angol 
nyelven hajtja végre. 

3.2. Jártassági vizsga és készség-ellen rzés 

A jártassági vizsga vagy készség-ellen rzés egy vontatásból végrehajtott légtérrepülés, 
amelynek során a vizsgázónak bizonyítania kell készségét egyszer  és bonyolult repülési 
helyzetekben, a felszállás, a vontatás, a szabadrepülés, a fordulóváltás, átesés (liftelés), a 
dugóhúzó, mely egy-egy pördület és kivétel mindkét irányban, a behelyezkedés és a leszállás 
végrehajtásában. 

3.2.1. A jártassági vizsga és készség-ellen rzés levezetése 

(1) A vizsgázónak olyan pozícióból kell vezetnie a repül gépet, hogy az lehet vé tegye a 
parancsnoki feladatok ellátását. 

(2) Repülés közben a fedélzeten tartózkodó vizsgáztató min sül a repül gép parancsnokának. 
A vizsgáztató nem vehet részt a repül gép vezetésében, csak akkor, ha a beavatkozás 
biztonsági okokból, illetve a légiközlekedés indokolatlan akadályozásának megel zése 
érdekében szükséges. 

(3) A vizsgázó a jártassági vizsga vagy készség-ellen rzés bármely man verét, vagy eljárását 
egyszer megismételheti. 

(4) A vizsgáztató bármely szakaszban leállíthatja a jártassági vizsgát vagy készség-
ellen rzést, ha úgy ítéli meg, hogy a vizsgázó repülési képességei teljes vizsga megismétlését 
indokolják.  

(5) Sikertelen jártassági vizsgát vagy készség-ellen rzést követ en a vizsgáztató javaslatára a 
légiközlekedési hatóság további képzést írhat el . Két sikertelen vizsgát követ en a 
légiközlekedési hatóság további képzést ír el . 

3.2.2. A jártassági vizsga és készség-ellen rzés t réshatárai 

(1) A vizsgázónak a jártassági vizsga vagy készség-ellen rzés során bizonyítania kell 
képességét: 

a) a hibák és a fenyegetés felismerésében, kezelésében, 

b) a repül gép korlátozásain belüli üzemeltetésében, 
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c) minden man ver zökken mentes és pontos végrehajtásában, 

d) a jó ítél képesség és a légijárm -vezet i tevékenység gyakorlásában, 

e) a légiforgalmi ismeretek alkalmazásában és 

f) abban, hogy a repül gépet minden körülmények között oly módon irányítja, hogy az 
eljárások és man verek sikeres végrehajtásához ne férjen kétség. 

(2) A vizsgázónak a következ  általános t réshatáron belül kell a vizsgát végrehajtania: 

a) sebességtartás: +/- 10 km/ó, 

b) iránytartás: +/- 10°, 

c) dugóhúzó kivétel: +/- 30°. 

(3) Turbulens id járási feltételek esetén a vizsgáztató a t réshatárokra meghatározott 
értékekt l eltérést engedélyezhet. 

4. FÜGGELÉK 

A FI(G) KÉPZÉS 

4.1. A képzés célkit zése 

(1) Az FI(G) képzés célja, hogy megtanítsa a vitorlázórepül -vezet  szakszolgálati engedély 
engedélyesét az FI(G) jogosítás megszerzéséhez szükséges szakmai tudásszintre azért, 
hogy: 

a) megújítsa és felfrissítse az oktató-jelölt m szaki ismereteit, 

b) az oktató-jelöltet az elméleti képzés és gyakorlati repülés oktatására képezze, 

c) meg lehessen bizonyosodni arról, hogy az oktató-jelölt repülési képessége 
megfelel en magas szint , és 

d) megtanítsa az oktató-jelöltet a képzés vezérelveire, és arra, hogy hogyan kell 
alkalmazni ezeket a vitorlázórepül -vezet  szakszolgálati engedélyhez szükséges 
szinthez.  

(2) A FI(A) képzésnek különös hangsúlyt kell fektetnie az egyén szerepére, összefüggésben 
az emberi tényez k fontosságával az ember-gép, valamint az elméleti tudás kapcsolatában. 
Különösen figyelni kell az oktató-jelölt érettségére és ítél képességre, beleértve 
emberismeretét, az emberi viselkedésminták és a képezettség szintjének felismerését. 

(3) A képzés során az oktató-jelöltnek fel kell hívni a figyelmét, hogy saját hozzáállása 
mennyire fontos a repülés biztonsága szempontjából. A biztonságra való törekvés 
tudatosítása alapvet  célja a képzésnek. A biztonság javításának szándéka a tanfolyam során 
objektív alapelv. A képzés egyik legfontosabb feladata, hogy az oktató-jelöltek megszerezzék 
azokat az ismereteket, képességeket és hozzáállást, melyek alkalmassá teszik az oktatói 
feladatok ellátására. 

4.2. A képzés alapjai 

4.2.1. Oktatás és tanulás 

Egy jóváhagyott FI(G) elméleti képzésnek legalább 30 órából kell állnia, beleértve az 
el meneteli vizsgákat. Ha a pilóta rendelkezik vagy rendelkezett FI(A) vagy FI(H) jogosítással, 
a 30 órából 15 óra beszámítható az FI(G) tanfolyam „Oktatás és tanulás” részbe. 

4.2.1.1. Tételek: 

a) Tanulási folyamat: 

Motiváció, érzékelés és megértés, memória és használata, szokások és átvitel, a tanulás 
akadályai, a tanulás ösztönzése, tanulási módszerek, a tanulás mértéke. 

b) Oktatási folyamat 



2009/90. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 23413

A hatékony oktatás összetev i, az oktatói tevékenység megtervezése, oktatási 
módszerek, oktatás az „ismertt l” az „ismeretlenig”, az „óratervek” használata. 

c) Képzési filozófiák 

A strukturált (jóváhagyott) képzési tanfolyamok értéke, az el re megtervezett tematika 
fontossága, az elméleti tudás és a repülésoktatás összekapcsolása. 

d) Az alkalmazott oktatás technikái  

1. Elméleti ismeretek - tantermi oktatási technikák 

Képzési segédeszközök használata, csoportos el adások, egyéni eligazítások, 
növendékek részvétele/megbeszélések. 

2. Repülés – repülés közben alkalmazandó oktatási technikák 

A repülési/pilótafülke környezet, az alkalmazott oktatás technikái, repülés utáni, és 
közbeni ítél képesség és döntéshozás. 

e) A növendékek értékelése és vizsgáztatása 

1. A növendékek teljesítményének értékelése 

Az el rehaladást ellen rz  vizsgák szerepe, a tudás felidézése, a tudás átalakítása 
megértéssé, a megértés átalakítása tudatos tevékenységekké, az el rehaladás 
értékelésének szükségessége. 

2. A növedékek hibáinak elemzése 

A hibák okainak megállapítása, el ször a nagy hiányosságok, és csak utána a 
kisebbek kezelése, a túlzott mérték  kritizálás elkerülése, a tömör és világos 
kommunikáció szükségessége. 

f) A képzési program kialakítása 

Az órák megtervezése, felkészülés, magyarázatok és demonstráció, a növendékek 
részvétele és gyakorlás, értékelés. 

g) Az emberi teljesít képesség és korlátai a repülésoktatásban 

Élettani tényez k, pszichológiai tényez k, az emberi információ feldolgozási folyamat, 
viselkedésformák, az ítél képesség és döntéshozási képesség kialakulása. 

h) Veszélyek, amelyeket a vitorlázó-repül gépen, repülés során szimulált üzemzavarok 
okozhatnak  

A biztonságos magasság kiválasztása, a „zsigeri szinten” begyakorolt eljárások 
fontossága, folyamatoson tudatában lenni a repül gép helyzetének, ragaszkodás a 
helyes eljárásokhoz. 

i) Az oktatás adminisztrálása 

Repülési/elméleti oktatás nyilvántartása, a pilóta személyes hajózónaplója, a 
repülési/földi tanterv, tananyag, hivatalos nyomtatványok, légiüzemeltetési utasítás, 
repülésre felhatalmazó dokumentációk, légijárm  dokumentumai, a szakszolgálati 
engedélyek szabályzása. 
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4.2.2. Gyakorlati képzés 

A gyakorlati képzés tematikáját a légiközlekedési hatóság határozza meg. 

5. FÜGGELÉK 

A FI(G) jártassági vizsga és készség-ellen rzés

1.1. A jártassági vizsga és készség-ellen rzés levezetése 

(1) A vizsga tartalmaz szóbeli elméleti ismeretek vizsgáját a földön, repülés el tti és utáni 
tevékenységet, és repülés közbeni FI(G) vizsga-oktatást.  

(2) A vizsgán az oktató-jelöltnek kiképzettnek kell lennie arra a repül gépre, amelyet a vizsga 
során használnak.  

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szóbeli elméleti vizsga a vizsga részeként a 
következ k szerint történik. 

a) A oktató-jelöltnek a vizsga-körülmények között kell növendéket (növendékeket) 
oktatnia, egyikük lesz a vizsgáztató maga. A vizsga-oktatást 5.2. pontban meghatározott 
1. Rész a-h. pontjaiból kell kiválasztani. A vizsga-oktatásra történ  felkészülés idejének 
hosszát el zetesen a vizsgáztatóval kell egyeztetni. A oktató-jelölt használhat 
szakirodalmat. A vizsga-oktatás nem lehet rövidebb, mint 20 perc.  

(4) A vizsgáztató szóban levizsgáztatja az oktató-jelöltet a 5.2.pontban meghatározott 1. Rész 
a-i pontjainak ismereteib l, és e melléklet a 4. függelék 4.2.1. pontjában meghatározott 
„Oktatás és tanulás” részéb l.  

(5) A jártassági vizsga vagy készség-ellen rzés során az oktató-jelöltnek azt a helyet kell 
elfoglalnia, amelyet normál körülmények között egy FI(G) oktató elfoglal. A „növendék” 
szerepét a vizsgáztatónak kell betöltenie. Az oktató-jelöltt l meg kell követelni, hogy 
elmagyarázza az oda vonatkozó gyakorlatokat, és hogy megfelel en be kell mutatnia azokat a 
„növendék”-nek. Ezután a „növendék”-nek végre kell hajtani ugyanazokat a gyakorlatokat, 
azokkal a hibákkal együtt, amelyeket egy gyakorlatlan növendék el szokott követni. Az oktató-
jelöltt l elvárható, hogy helyesbítse a hibát, szóban vagy, ha szükséges, közvetlen 
beavatkozással.  

(6) A vizsgáztató a vizsga bármelyik szakaszában megszakíthatja a vizsgát, ha úgy ítéli meg, 
hogy az oktató-jelölt által végrehajtott repülés, vagy oktatási képességei a vizsga 
megismétlését indokolják. 

(7) A repülés során a vizsgáztató a légijárm  parancsnoka. 

(8) Az FI(G) jogosítás jártassági vizsgájának tartalmát az 5.2 pont határozza meg. 

 
5.2. A FI(G) vizsgájának tartalma 

1. RÉSZ 
SZÓBELI ELMÉLETI ISMERETEK 

a)  Légijog 
b)  Általános légijárm  ismeret 
c)  Repülési jellemz k, repüléstervezés és terhelés 
d) Emberi tényez k 
e) Meteorológia 
f) Navigáció 
g) Üzemeltetési eljárások 
h) Repüléselmélet 
i) Rádiótávbeszél -kezel i ismeretek 
j) Képzési okmányok kezelése, adminisztráció 

2. RÉSZ 
REPÜLÉS EL TTI ELIGAZÍTÁS 

a)  Vizuális bemutató 
b)  Technikai pontosság 



2009/90. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 23415

c)  Magyarázat érthet sége 
d) Beszéd érthet sége 
e) Oktatási technika 
f) Modellek és segédeszközök használata 
g) Növendék bevonása 

3. RÉSZ 
REPÜLÉS 

a)  Repülési gyakorlatok bemutatása 
b)  Bemutatás alatti magyarázat 
c)  Hibák korrigálása 
d) Repül gép vezetése 
e) Oktatási technika 
f) Általános légijártasság / biztonság 
g) Helymeghatározás, légtérhasználat 

4. RÉSZ 
REPÜLÉS UTÁNI ELIGAZÍTÁS 

a)  Vizuális bemutató 
b)  Technikai pontosság 
c)  Magyarázat érthet sége 
d) Beszéd érthet sége 
e) Oktatási technika 
f) Modellek és segédeszközök használata 
g) Növendék bevonása 

 



8. melléklet a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelethez
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Helyb l felszálló repül gép pilóta szakszolgálati engedélyre vonatkozó követelmények 
 

Szakszolgálati 
engedély 
megnevezése 

Szakszolgálati 
engedélybe 
történ  
bejegyzés 

Szakszolgálati 
engedély 
rovatszáma 

Szakszolgálati 
engedélyhez 
adható 
jogosítás 

Szakszolgálati 
engedélybe 
történ  
bejegyzés 

Szakszolgálati 
engedély 
rovatszáma 

Érvényességi 
id  

Helyb l 
felszálló 
repül gép 
(powered-lift 
aircraft) 
növendék pilóta 
szakszolgálati 
engedély 

SPL(PLA) 
 

II - -  érvényét veszti, 
ha az 
engedélyes 
PPL(PLA) 
szakszolgálati 
engedélyt 
szerez, de 
max. 3 év 

Helyb l 
felszálló 
repül gép 
(powered-lift 
aircraft) 
magánpilóta 
szakszolgálati 
engedély 

PPL(PLA) II típusjogosítás  XII 1 év 

   m szer 
jogosítás 

IR(PLA) XII 1 év 

   NVFR NVFR XII Nincs lejárata 
Helyb l 
felszálló 
repül gép 
(powered-lift 
aircraft) 
kereskedelmi 
pilóta 
szakszolgálati 
engedély 

CPL(PLA) II típusjogosítás  XII 1év 

   m szer 
jogosítás 

IR(PLA) XII 1 év 

   repülés oktatói 
jogosítás 

FI(PLA) XII 3 év 

   NVFR NVFR XII Nincs lejárata 
Helyb l 
felszálló 
repül gép 
(powered-lift 
aircraft) 
légitársasági 
pilóta 
szakszolgálati 
engedély 

ATPL(PLA) - típusjogosítás   1 év 

   repülés oktatói 
jogosítás 

FI(PLA) XII 3 év 

   NVFR NVFR XII Nincs lejárata 
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1. FEJEZET 

HELYB L FELSZÁLLÓ REPÜL GÉP NÖVENDÉK PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY 
(SPL(PLA)) 

 

1.1 A SPL(PLA) engedélyesének el jogai 

(1) A helyb l felszálló repül gép (powered-lift aircraft) (a továbbiakban: helyb l felszálló repül gép) 
növendék pilóta csak egy repülés oktató (FI(PLA)) felhatalmazásával repülhet egyedül.  

(2) Nemzetközi repülésben résztvev  helyb l felszálló repül gépben a növendék pilóta nem repülhet 
egyedül, csak akkor, ha a Magyar Köztársaság és az érintett állam között erre vonatkozó 
megállapodást kötött. 

1.2 A SPL(PLA) megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A SPL(PLA) kérelem mintáját a 2. melléklet tartalmazza. 

1.2.1. Életkor 

A SPL(PLA) kérelmez nek be kell töltenie a 16. életévet. 

1.2.2. Iskolai végzettség 

A SPL(PLA) kérelmez nek legalább alapfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie. 

1.2.3. Képzési követelmények 

(1) A helyb l felszálló repül gép növendék pilóta szakszolgálati engedélyt kérelmez nek a 
következ  elméleti tantárgyakból kell elméleti képzést kapnia: 

 
1. Légijog 

a) a helyb l felszálló repül gép pilóta szakszolgálati engedély engedélyesére 
vonatkozó szabályok és el írások, repülési szabályok, magasságmér  beállítási 
eljárások, a légiforgalmi szolgálatok megfelel  gyakorlatai és eljárásai,  

 
2. Helyb l felszálló repül gépekre vonatkozó általános légijárm  ismeret 

a) a hajtóm vek, rendszerek és m szerek m ködési alapelvei és funkciói, 
b) a helyb l felszálló repül gép és a hajtóm vek üzemeltetési korlátai, az erre 

vonatkozó üzemeltetési információk a repülési kézikönyv vagy más megfelel  
dokumentáció alapján, 

c) er átvitel (er átviteli berendezések) a helyb l felszálló repül gépek esetében, 
 

3. Repülési jellemz , repüléstervezés és terhelés  
a) a terhelés és a tömeg megoszlás hatásai a repülési jellemz kre, tömeg és 

súlypont-számítások,  
b) a felszállási, leszállási és egyéb teljesítményadatok használata és gyakorlati 

alkalmazása, 
c) a VFR-ben történ  repülés-el tti és útvonalrepülés alatti tervezés, repülési 

tervek összeállítása és kitöltése a légiforgalmi szolgálatok számára, a légiforgalmi 
szolgálatok megfelel  eljárásai, helyzetjelentési eljárások, magasságmér  beállítási 
eljárások, nagy forgalmú területeken történ  üzemelés,  

 
4. Emberi teljesít képesség és korlátai  

a) a fenyeget  jelenségek és a hibakezelés elveit magába foglaló emberi 
tényez k,  

 
5. Meteorológia 

a) alapvet  repülés-meteorológia alkalmazása, meteorológiai tájékoztatások 
beszerzésére és használatára vonatkozó eljárások, magasságmérés, veszélyes 
id járási körülmények, 
6. Navigáció  

a) a repülési navigáció és a helyszámító eljárás gyakorlati szempontjai, a 
légiforgalmi térképek használata,  
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7. Üzemeltetési eljárások 

a) a fenyeget  jelenségek és a hibakezelés alkalmazása az üzemeltetésben, 
b) magasságmér  beállítási eljárások, 
c) légiforgalmi kiadványok használata, mint AIP, NOTAM, légiforgalmi kódok és 

rövidítések, 
d) megfelel  el vigyázatossági és veszélyhelyzeti eljárások, beleértve a 

veszélyes id járás, a turbulencia és egyéb, üzemelésre veszélyes jelenségek 
elkerülése érdekében végzend  tevékenységeket,  

 
8. Repüléselmélet 

a) a repülés alapelvei, 
 

9. Rádió-távbeszél  kezel i ismeretek 
a) a VFR repülésre vonatkozó rádió-távbeszél i eljárások és kifejezések, a 

rádióösszeköttetés megszakadása esetén követend  eljárások. 

(2) A helyb l felszálló repül gép növendék pilóta (SPL(PLA)) elméleti képzés tematikáját, a 
tantárgyak alapján a légiközlekedési hatóság adja ki. 

 

2. FEJEZET 

HELYB L FELSZÁLLÓ REPÜL GÉP MAGÁNPILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY 
(PPL(PLA)), HELYB L FELSZÁLLÓ REPÜL GÉP KERESKEDELMI PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI 

ENGEDÉLY (CPL(PLA)), HELYB L FELSZÁLLÓ REPÜL GÉP LÉGITÁRSASÁGI PILÓTA 
SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (ATPL(PLA)) 

2.1 HELYB L FELSZÁLLÓ REPÜL GÉP MAGÁNPILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY 
(PPL(PLA)) 

2.1.1 A PPL(PLA) engedélyesének el jogai 

2.1.1.1. A helyb l felszálló repül gép magánpilóta szakszolgálati engedély engedélyesének joga van 
egypilótás üzemelésre jogosított helyb l felszálló repül gépen parancsnok-pilótaként, vagy többpilótás 
üzemelésre jogosított helyb l felszálló repül gépen másodpilótaként díjazás nélkül tevékenykedni, ha 
az adott típusra érvényes típusjogosítással rendelkezik. 
 
2.1.1.2. A helyb l felszálló repül gép magánpilóta szakszolgálati engedély engedélyesének jogai 
gyakorlásakor figyelembe veend  körülmények: 
 

(1) Éjszakai min sítés VFR szerint. Ha az engedélyes el jogait éjszaka kívánja gyakorolni, 
akkor teljesítenie kell 5 óra éjszaka repült id t, amelybe beletartozik legalább 5 parancsnok-pilótaként 
végrehajtott felszállás és leszállás. A légiközlekedési hatóság által meghatározott jártassági vizsga 
után az éjszakai min sítést be kell jegyezni a szakszolgálati engedélybe NVFR jogosításként. 

 
(2) A 2.1.2.4.2. (2) g) pontban el írt m szeres repülési tapasztalat, valamint a kétkormányos 

éjszakai repülés oktatás nem jogosítja fel a magánpilóta szakszolgálati engedély engedélyesét a 
helyb l felszálló repül gép IFR-ben történ  vezetésére. 

 
(3) Többpilótás helyb l felszálló repül gépen csak akkor láthat el másodpilótai feladatot, ha 

rendelkezik e melléklet 1. 2. 3. függelékeiben meghatározott repül -személyzeti együttm ködési 
képzéssel (MCC képzés). 

 
2.1.2 A PPL(PLA) megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A PPL(PLA) kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. A kérelem 
tartalmazza a jártassági vizsgán használt helyb l felszálló repül gép típusjogosítás kiadása iránti 
kérelmet is. 
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2.1.2.1. Életkor 

A PPL(PLA) kérelmez nek be kell töltenie a 17. életévet. 

2.1.2.2. Iskolai végzettség 

A PPL(PLA) kérelmez nek legalább alapfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie. 

2.1.2.3. Szakszolgálati követelmények 

A PPL(PLA) kérelmez nek rendelkeznie kell SPL(PLA) szakszolgálati engedéllyel. 

2.1.2.4. Képzési követelmények 

2.1.2.4.1. Elméleti ismeretek képzése 
A PPL(PLA) kérelmez nek 1.2.3 (1) pontban meghatározott elméleti tantárgyakból kell 

elméleti képzést kapnia. 
 
2.1.2.4.2. Repülési képzés 
 

(1) A kérelmez nek legalább 20 órás kétkormányos képzésben kell részesülnie helyb l 
felszálló repül gépen.  

(2) Az oktatónak gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmez  a légiközlekedési hatóság 
által kiadott tematika szerinti oktatásban részesüljön legalább az alább megadott témakörökben: 
 

a) a fenyeget  jelenségek és hibák felismerése, kezelése, 
b) repülés el tti tevékenységek, beleértve a tömeg és súlypont meghatározását, a 

helyb l felszálló repül gép körbejárása és kiszolgálása,  
c) repül téri és forgalmi kör tevékenységek, az összeütközés elkerülésére szolgáló 

el vigyázatossági intézkedések és eljárások, 
d) a helyb l felszálló repül gép vezetése küls  vizuális támpontok segítségével, 
e) földi man verezés és motormelegítés; függeszkedésb l és nekifutásból történ  

felszállások és emelkedések; függeszkedésb l és repülésb l történ  megközelítések és 
leszállások – normál, szélcsendes és lejt s talajon, 

f) minimálisan szükséges teljesítménnyel történ  felszállások és leszállások, 
maximális teljesítmény melletti felszállás és leszállás technikái, sz kre szabott területeken 
történ  üzemelés, gyors megállások, 

g) kizárólag m szerek alapján történ  repülés, beleértve egy 180º-os vízszintes 
forduló végrehajtását,  

h) a teljesítmény melletti megülés kezdeti szakaszából való kivétel, a hajtóm  
fordulatszám normál tartományán belül az alacsony rotor fordulatszámból történ  kivétel 
technikái, 

i) látás melletti útvonalrepülés, helyszámításos és, ahol rendelkezésre áll, 
rádiónavigációs berendezések felhasználásával, beleértve egy olyan repülést, melynek 
id tartama legalább 1 (egy) óra, 

j) vészhelyzeti tevékenységek, beleértve a helyb l felszálló repül gép 
berendezéseinek szimulált meghibásodásait, az autorotációra és az autórotáló 
megközelítésre történ  áttérés, az er átvitel és az összeköt  hajtótengely meghibásodása, 

k) az ellen rzött repül terekre történ  berepülés, onnan kirepülés és azok 
átrepülése a légiforgalmi irányító szolgálatok eljárásaival összhangban, 

l) kommunikációs eljárások és az utasítások betartása 
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2.1.2.5. Repülési tapasztalat 

(1) A kérelmez nek rendelkeznie kell legalább 45 óra helyb l felszálló repül gépen repült id vel; 
melyb l 5 óra bármelyik földi repülés-gyakorló berendezésen szerzett id  lehet. 

(2) A kérelmez nek nem kevesebb, mint 10 óra egyedül repülési id t kell megszereznie egy 
helyb l felszálló repül gép pilótájaként, amely tartalmaz egy 5 óra id tartamú útvonal-repülési 
kiképzést egyedül helyb l felszálló repül gépen, ahol az útvonalrepülés nem kevesebb, mint 270 km 
(150 NM) hosszúságú, és amelynek folyamán teljes megállással végz d  leszállást kell két különböz  
repül téren végrehajtani. 

 
2.1.2.6. Jóváírás 

(1) Aki repül gép vagy helikopter szakszolgálati engedéllyel (növendékpilóta szakszolgálati 
engedély kivételével) rendelkezik, annak 20 órával csökkenthet  a 2.1.2.5. (1) pontban foglalt repülési 
id . 

(2) Aki vitorlázó-repül gép szakszolgálati engedéllyel (növendékpilóta szakszolgálati engedély 
kivételével) rendelkezik, annak a vitorlázó-repül gépen parancsnokként repült id  10%-kával 
csökkenthet  a 2.1.2.5. (1) pontban meghatározott repülési id , de a csökkentés maximum 6 óra 
lehet. 

2.1.2.7.Elméleti és jártassági vizsga 

2.1.2.7.1. Elméleti ismeretek vizsgája 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, mely a magánpilóta 
szakszolgálati engedély engedélyesére vonatkozó jogoknak, valamint a helyb l felszálló repül gép 
kategóriának megfelel, a 2.1.2.4.1. pontban meghatározott témakörökben. 
 
2.1.2.7.2. Jártassági vizsga 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy képes helyb l felszálló repül gép parancsnok-pilótaként 
végrehajtani a 2.1.2.4.2. pontban meghatározott eljárásokat és man vereket, és képes: 
 

a) felismerni és kezelni a fenyeget  jelenségeket és hibákat,  
b) a helyb l felszálló repül gépet a korlátozásokon belül üzemeltetni, 
c) minden man vert simán és pontosan végrehajtani,  
d) jó ítél képességet és repülési készséget tanúsítani, 
e) légiforgalmi ismereteit alkalmazni, és 
f) a helyb l felszálló repül gép kormányzását mindenkor olymódon fenntartani, hogy az eljárás 

vagy a man ver sikeres végeredménye biztosított legyen.  

2.2 HELYB L FELSZÁLLÓ REPÜL GÉP KERESKEDELMI PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI 
ENGEDÉLY (CPL(PLA)) 

2.2.1. A CPL(PLA) engedélyesének el jogai 

2.2.1.1. A helyb l felszálló repül gép kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély engedélyesének 
joga van: 
 

a) a helyb l felszálló repül gépen gyakorolni a magánpilóta szakszolgálati engedély 
engedélyesének összes jogait, 

b) gazdasági célú légiközlekedésben részt nem vev , helyb l felszálló repül gépen 
parancsnok-pilótaként tevékenykedni, 

c) gazdasági célú légiközlekedésben részt vev , egypilótás üzemeltetésre jogosított helyb l 
felszálló repül gépen parancsnok-pilótaként tevékenykedni, 

d) másodpilótával üzemeltetend , helyb l felszálló repül gépen másodpilótaként 
tevékenykedni, ha rendelkezik e melléklet 1. 2. 3. függelékében meghatározott MCC képzéssel. 
 
 
2.2.1.2. A szakszolgálati engedély engedélyesének jogai gyakorlásakor figyelembe veend  
körülmények 
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(1) Éjszakai min sítés VFR szerint. Ha az engedélyes el jogait éjszaka kívánja gyakorolni, 

akkor teljesítenie kell 5 óra éjszaka repült id t, amelybe beletartozik legalább 5 parancsnok-pilótaként 
végrehajtott felszállás és leszállás. A légiközlekedési hatóság által meghatározott jártassági vizsga 
után az éjszakai min sítést be kell jegyezni a szakszolgálati engedélybe NVFR jogosításként. 

 
(2) A 2.2.2.5. (2) c) és a 2.2.2.4.2. (2) i) pontban el írt m szeres repülési tapasztalat, 

valamint a 2.2.2.5. (2) d) pontban el írt kétkormányos éjszakai repülés oktatás nem jogosítja fel a 
kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély engedélyesét a helyb l felszálló repül gép IFR-ben 
történ  vezetésére. 

 
2.2.2. A CPL(PLA) megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A CPL(PLA) kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. Ha a kérelmez  nem 
rendelkezik a 2.2.2.3. pontban meghatározott típusjogosítással, akkor a kereskedelmi pilóta 
szakszolgálati engedély jártassági vizsgát össze kell kötni a típusjogosítás készség ellen rzéssel. 

2.2.2.1. Életkor 

A CPL(PLA) kérelmez nek be kell töltenie a 18. életévet. 

2.2.2.2. Iskolai végzettség 

A CPL(PLA) kérelmez nek legalább középfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie. 

2.2.2.3. Szakszolgálati követelmények 

A CPL(PLA) kérelmez nek helyb l felszálló repül gép magánpilóta szakszolgálati engedéllyel és 
érvényes típusjogosítással kell rendelkeznie. 
 

2.2.2.4. Képzési követelmények 

2.2.2.4.1. Elméleti ismeretek képzése 
(1) A helyb l felszálló repül gép kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedélyt 

kérelmez nek a következ  elméleti tantárgyakból kell elméleti képzést kapnia: 
 

1. Légijog 
a) a kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély engedélyesére vonatkozó 

szabályok és el írások, repülési szabályok, a légiforgalmi szolgálatok megfelel  
gyakorlatai és eljárásai, 

 
2. Helyb l felszálló repül gépekre vonatkozó általános légijárm  ismeret 

a) a hajtóm vek, rendszerek és m szerek m ködési alapelvei és funkciói, 
b) a helyb l felszálló repül gép és a hajtóm vek üzemeltetési korlátai, az erre 

vonatkozó üzemeltetési információk a repülési kézikönyv vagy más megfelel  
dokumentáció alapján, 

c) a helyb l felszálló repül gép berendezéseinek és rendszereinek használata és 
az üzemképesség ellen rzése, 

d) a helyb l felszálló repül gép sárkányának, rendszereinek és hajtóm veinek 
karbantartási eljárásai,  

e) er átvitel (er átviteli berendezések) helyb l felszálló repül gépek esetében, 
 

3. Repülési jellemz k, repüléstervezés és terhelés  
a) a terhelés és a tömeg megoszlás hatásai a helyb l felszálló repül gép 

kiszolgálásában, repülési jellemz k és teljesítmény, tömeg és súlypont-számítások,  
b) a felszállási, leszállási és egyéb teljesítményadatok használata és gyakorlati 

alkalmazása, 
c) a VFR-ben történ  kereskedelmi repüléseknek megfelel  repülés-el tti és 

útvonalrepülés alatti tervezés, repülési tervek összeállítása és kitöltése a légiforgalmi 
szolgálatok számára, a légiforgalmi szolgálatok megfelel  eljárásai, magasságmér  
beállítási eljárások,  

d) a küls  teher hatásai a kiszolgálásban. 
 

4. Emberi teljesít képesség és korlátai  
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a) a fenyeget  jelenségek és a hibakezelés elveit magába foglaló emberi 
tényez k normál és m szeres körülmények között,  

 
5. Meteorológia 

a) repülés-meteorológiai jelentések, térképek és el rejelzések értelmezése és 
alkalmazása, meteorológiai tájékoztatások repülés el tti és repülés alatti 
beszerzésére és használatára vonatkozó eljárások, magasságmérés,  

b) repülési meteorológia, a vonatkozó területek éghajlattana tekintetbe véve 
azokat az elemeket, melyek befolyásolják a repülést, a nyomásrendszerek mozgása, 
a frontok szerkezete, a felszállás, az útvonalrepülés és a leszállás körülményeit 
befolyásoló szignifikáns id járási jelenségek jellemz i és eredetük,  

c) a jegesedés okai, felismerése és hatásai, a frontképz dési zónába történ  
belépés eljárásai, veszélyes id járási jelenségek elkerülése,  

 
6. Navigáció 

a) léginavigáció, beleértve a légiforgalmi térképek, m szerek és navigációs 
berendezések használatát, az adott navigációs rendszerek jellemz inek és m ködési 
elveinek megértése, a fedélzeti berendezések m ködtetése, 

 
7. Üzemeltetési eljárások 

a) a fenyeget  jelenségek és a hibakezelés alkalmazása az üzemeltetésben,  
b) légiforgalmi kiadványok használata - AIP, NOTAM, légiforgalmi kódok és 

rövidítések, 
c) magasságmér  beállítás eljárásai,  
d) megfelel  el vigyázatossági és veszélyhelyzeti eljárások, 
e) az áruszállítás üzemeltetési eljárásai, veszélyes árukkal kapcsolatos 

potenciális veszélyek, 
f) az utasoknak adandó biztonsági tájékoztató követelményei és gyakorlata, 

beleértve a tanúsítandó el vigyázatosságot a helyb l felszálló repül gépbe történ  
beszállás, és az abból történ  kiszállás folyamán,  

g) helyb l felszálló repül gépek esetében teljesítmény melletti megülés, földi 
rezonancia, a forgószárny-lapát átesése, dinamikus hossztengely körüli elfordulás és 
egyéb üzemeltetési veszélyek, a VMC körülmények közötti repüléshez tartozó 
biztonsági eljárások. 

 
8. Repüléselmélet 

a) a repülés alapelvei,  
 

9. Rádió-távbeszél  kezel i ismeretek 
a) a VFR repülésre vonatkozó rádió-távbeszél  eljárások és kifejezések, a 

rádióösszeköttetés megszakadása esetén követend  tevékenységek. 
 

(2) A helyb l felszálló repül gép kereskedelmi pilóta (CPL(PLA)) elméleti képzés 
tematikáját, a tantárgyak alapján a légiközlekedési hatóság adja ki. 
 
2.2.2.4.2. Repülési képzés 
 

(1) A kérelmez nek kétkormányos oktatásban kell részesülnie helyb l felszálló 
repül gépen.  
(2) Az oktatónak gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmez  a légiközlekedési hatóság 

által kiadott tematika szerinti oktatásban részesüljön legalább az alább megadott témakörökben: 
 

a) a fenyeget  jelenségek és hibák felismerése és kezelése, 
b) repülés el tti tevékenységek, beleértve a tömeg és súlypont meghatározását, a 

helyb l felszálló repül gép körbejárása és kiszolgálása,  
c) repül téri és forgalmi kör tevékenységek, az összeütközés elkerülésére szolgáló 

el vigyázatossági intézkedések és eljárások,  
d) a helyb l felszálló repül gép vezetése küls  vizuális pontok segítségével,  
e) teljesítmény melletti megülés kezdeti stádiumából való kijövetel, a forgószárny 

alacsony fordulatszámából való kikerülés technikái a hajtóm  fordulatszámának normál 
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tartományán belül,  
f) földi man verezés és motormelegítés; függeszkedésb l és nekifutásból történ  

felszállások és emelkedések; függeszkedésb l és repülésb l történ  megközelítések és 
leszállások – normál, szélcsendes és lejt s talajon, 

g) minimálisan szükséges teljesítménnyel történ  felszállások és leszállások, 
maximális teljesítmény melletti felszállás és leszállás technikái, sz kre szabott területeken 
történ  üzemelés, gyors megállások, 

h) a földhatástól mentes függeszkedés, üzemeltetés küls  teherrel, nagy 
magasságokon történ  repülés, 

i) alapvet  repülési man verek, és szokatlan térbeli helyzetek kivédése kizárólag a 
repülési m szerekre támaszkodva, 

j) látás melletti útvonalrepülés, helyszámításos és, ahol rendelkezésre áll, 
rádiónavigációs berendezések felhasználásával, beleértve egy olyan repülést, melynek 
id tartama legalább 1 (egy) óra, 

k) vészhelyzeti tevékenységek, beleértve a helyb l felszálló repül gép 
berendezéseinek szimulált meghibásodásait, az autorotációra és az autórotáló 
megközelítésre történ  áttérés, az er átvitel és az összeköt  hajtótengely meghibásodása, 

l) ellen rzött repül terekre, repül terekr l történ  üzemelés, ellen rzött repül terek 
átrepülése betartva a légiforgalmi szolgálatok eljárásait, és 

m) rádióösszeköttetési eljárások és az utasítások betartása 
 

2.2.2.5. Repülési tapasztalat 

(1) A kérelmez nek nem kevesebb, mint 200 óra repülési id t kell szereznie helyb l felszálló 
repül gépen, melyb l 10 óra bármelyik földi repülés-gyakorló berendezésen szerzett id  lehet. 

(2) A kérelmez nek legalább az alábbi repülési id ket kell teljesítenie helyb l felszálló 
repül gépen:  
 

a) 50 órát parancsnok-pilótaként,  
b) 10 órát parancsnok-pilótaként útvonalrepülésben, beleértve egy olyan útvonalrepülést, 

amely nem kevesebb, mint 540 km (300 NM) hosszúságú, amelynek folyamán teljes 
megállással befejezett leszállásokat kell végrehajtani két különböz  repül téren, 

c) 10 órát m szeres kiképzésben, amelyb l nem több mint 5 óra lehet a m szeres földi id , 
és 

d) ha a szakszolgálati engedély engedélyese a szakszolgálati engedélyhez tartozó 
el jogokat éjszaka kívánja gyakorolni, akkor teljesítenie kell 5 óra éjszaka repült id t, amelybe 
beletartozik legalább 5 parancsnok-pilótaként végrehajtott felszállás és leszállás. 
 

2.2.2.6. Jóváírás 

Aki repül gép vagy helikopter magánpilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, annak 20 óra PIC 
id , aki repül gép vagy helikopter kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, annak 
50 óra PIC id , aki vitorlázó-pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkezik (GPL), annak 10 óra PIC id  
beszámítható a 2.2.2.5. (1) pontban meghatározott repülési id be. 
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2.2.2.7. Elméleti és jártassági vizsga 

2.2.2.7.1. Elméleti ismeretek vizsgája 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, mely a kereskedelmi pilóta 
szakszolgálati engedély engedélyesére vonatkozó jogoknak, valamint a helyb l felszálló repül gép 
kategóriának megfelel, a 2.2.2.4.1. pontban meghatározott témakörökben. 
 
2.2.2.7.2.Jártassági vizsga 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy képes helyb l felszálló repül gép parancsnok-pilótaként 
végrehajtani a 2.2.2.4.2. pontban meghatározott eljárásokat és man vereket, és képes: 
 

a) felismerni és kezelni a fenyeget  jelenségeket és hibákat,  
b) a helyb l felszálló repül gépet a határértékeken belül üzemeltetni, 
c) minden man vert simán és pontosan végrehajtani,  
d) jó ítél képességet és repülési készséget tanúsítani, 
e) légiforgalmi ismereteit alkalmazni, és 
f) a helyb l felszálló repül gép kormányzását mindenkor olymódon fenntartani, hogy az 

eljárás vagy a man ver sikeres végeredménye biztosított legyen.  

2.3. HELYB L FELSZÁLLÓ REPÜL GÉP LÉGITÁRSASÁGI PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI 
ENGEDÉLY (ATPL(PLA)) 

2.3.1. Az ATPL(PLA) engedélyesének el jogai 

2.3.1.1. A helyb l felszálló repül gép légitársasági pilóta szakszolgálati engedély engedélyesének 
joga van: 
 

(1) a magán-pilóta, a kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély, valamint m szerjogosítás 
engedélyesének összes jogát gyakorolni helyb l felszálló repül gépen, és 

(2) parancsnok-pilótaként tevékenykedni olyan helyb l felszálló repül gépen, amely a 
kereskedelmi légiszállításban vesz részt és légialkalmassági bizonyítványa szerint többpilótás helyb l 
felszálló repül gép, ha rendelkezik e melléklet 1. 2. 3. függelékeiben meghatározott MCC képzéssel. 

 
2.3.2. Az ATPL(PLA) megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: Az ATPL(PLA) kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza.  

2.3.2.1. Életkor 

Az ATPL(PLA) kérelmez nek be kell töltenie a 21. életévet. 

2.3.2.2. Iskolai végzettség 

Az ATPL(PLA) kérelmez nek legalább középfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie. 

2.3.2.3. Szakszolgálati követelmények 

Az ATPL(PLA) kérelmez nek helyb l felszálló repül gép kereskedelmi pilóta szakszolgálati 
engedéllyel, érvényes m szerjogosítással és érvényes típusjogosítással kell rendelkeznie. 

 

2.3.2.4. Képzési követelmények 

2.3.2.4.1. Elméleti ismeretek képzése 
(1) A helyb l felszálló repül gép légitársasági pilóta szakszolgálati engedélyt 

kérelmez nek a következ  elméleti tantárgyakból kell elméleti képzést kapnia: 
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1. Légijog 

 
a) a légitársasági pilóta szakszolgálati engedély engedélyesére vonatkozó 

szabályok és el írások, repülési szabályok, a légiforgalmi szolgálatok megfelel  
gyakorlatai és eljárásai,  

 
2. Helyb l felszálló repül gépekre vonatkozó általános légijárm  ismeret 
 

a) elektromos, hidraulikus és egyéb helyb l felszálló repül gép rendszerek, 
túlnyomásos kabin, repülésvezérl  rendszerek általános jellemz i és korlátozásai, 
beleértve a robotpilótát és a stabilitásnövel  berendezést,  

b) az üzemeltetés alapelvei, a helyb l felszálló repül gép hajtóm veinek 
üzemeltetési korlátai és kiszolgálási eljárásai, légköri viszonyok hatása a hajtóm  
teljesítményére, az erre vonatkozó üzemeltetési információk a repülési kézikönyv 
vagy más megfelel  dokumentáció alapján,  

c) a helyb l felszálló repül gép üzemeltetési eljárásai és korlátozásai, a légköri 
viszonyok hatása a helyb l felszálló repül gép teljesítményére, a repülési 
kézikönyvb l nyert vonatkozó üzemeltetési információkkal összhangban,  

d) a helyb l felszálló repül gép berendezéseinek és rendszereinek használata és 
az üzemképesség ellen rzése, 

e) repülési m szerek, irányt k, fordulási és gyorsulási hibák, pörgetty s 
m szerek, üzemeltetési határértékek és precessziós hatások, a különböz  repülési 
m szerek és elektronikus kijelz  egységek helytelen m ködése esetén követend  
eljárások és gyakorlati teend k,  

f) a helyb l felszálló repül gép sárkányának, rendszereinek és hajtóm veinek 
karbantartási eljárásai,  

g) er átvitel (er átviteli berendezések) helyb l felszálló repül gépek esetében, 
 
3. Repülési jellemz k, repüléstervezés és terhelés  
 

a) a terhelés és a tömeg megoszlás hatása a helyb l felszálló repül gép 
kiszolgálására, repülési jellemz k és teljesítmény, tömeg és súlypont-számítások, 

b) a felszállási, leszállási és egyéb teljesítményadatok használata és gyakorlati 
alkalmazása, beleértve az utazószinten történ  helyb l felszálló repül gép-vezetést,  

c) repülés el tti és útvonalrepülés alatti repüléstervezés, repülési tervek 
összeállítása és kitöltése a légiforgalmi szolgálatok számára, a megfelel  légiforgalmi 
szolgálatok eljárásai, magasságmér  beállítási eljárások, 

d) a küls  teher hatásai a kiszolgálásban. 
 
4. Emberi teljesít képesség és korlátai  

a) a fenyeget  jelenségek és a hibakezelés elveit magába foglaló emberi 
tényez k normál és m szeres körülmények között,  
 
5. Meteorológia 

a) repülés-meteorológiai jelentések, térképek és el rejelzések értelmezése és 
alkalmazása, meteorológiai tájékoztatások repülés el tti és repülés alatti 
beszerzésére és használatára vonatkozó eljárások, magasságmérés,  

b) repülési meteorológia, a vonatkozó területek éghajlattana tekintetbe véve 
azokat az elemeket, melyek befolyásolják a repülést, a nyomásrendszerek mozgása, 
a frontok szerkezete, a felszállás, az útvonalrepülés és a leszállás körülményeit 
befolyásoló szignifikáns id járási jelenségek jellemz i és eredetük,  

c) a jegesedés okai, felismerése és hatásai, a frontképz dési zónába történ  
belépés eljárásai, veszélyes id járási jelenségek elkerülése,  

d) a magaslégköri meteorológia gyakorlati figyelembevétele, beleértve az 
id járás-jelentések, térképek és el rejelzések értelmezését és felhasználását, 
futóáramlások 
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6. Navigáció 
 

a) léginavigáció, beleértve a légiforgalmi térképek, rádiónavigációs berendezések 
és a területi navigáció rendszereinek használatát, a hosszú- távú repülések speciális 
navigációs követelményei,  

b) a helyb l felszálló repül gép kormányzásához és navigálásához szükséges 
m szerek és repülési elektronika használata, korlátozásai,  

c) a kirepülés, útvonalrepülés, megközelítés és leszállás fázisaiban felhasznált 
navigációs rendszerek használata, pontossága és megbízhatósága, a rádiónavigációs 
berendezések azonosítása, 

d) az önálló, és a küls  támpontok felhasználásával m ködtetett navigációs 
rendszerek jellemz i és alapelvei, a fedélzeti berendezések m ködtetése,  
 
7. Üzemeltetési eljárások 
 

a) a fenyeget  jelenségek és a hibakezelés alkalmazása az üzemeltetésben,  
b) légiforgalmi kiadványok használata, mint AIP, NOTAM, légiforgalmi kódok és 

rövidítések,  
c) el vigyázatossági és vészhelyzeti eljárások, gyakorlati biztonsági teend k,  
d) üzemeltetési eljárások az áruszállításra, és a veszélyes áruk szállítására 

vonatkozólag,   
e) az utasoknak adandó biztonsági tájékoztató követelményei és gyakorlata, 

beleértve a tanúsítandó el vigyázatosságot a helyb l felszálló repül gépbe történ  
beszállás, és az abból történ  kiszállás folyamán,  

f) helyb l felszálló repül gépek esetében teljesítmény melletti megülés, földi 
rezonancia, a forgószárny-lapát átesése, dinamikus hossztengely körüli elfordulás és 
egyéb üzemeltetési veszélyek, a VMC körülmények közötti repüléshez tartozó 
biztonsági eljárások.  
 
8. Repüléselmélet 
 

a) a repülés alapelvei,  
 
9. Rádió-távbeszél  kezel i ismeretek 
 

a) a rádió-távbeszél  eljárások és kifejezések, a rádióösszeköttetés 
megszakadása esetén követend  tevékenységek. 

 
(2) A helyb l felszálló repül gép légitársasági pilóta (ATPL(PLA)) elméleti képzés 

tematikáját, a tantárgyak alapján a légiközlekedési hatóság adja ki. 
 

2.3.2.5. Repülési tapasztalat 

(1) A kérelmez nek nem kevesebb, mint 1500 óra repült id t kell megszereznie helyb l 
felszálló repül gépen, pilótaként. 

 
(2) A kérelmez nek legalább az alábbi repülési id ket kell teljesítenie helyb l felszálló 

repül gépen: 
 

a) 250 órát parancsnok-pilótaként, vagy nem kevesebb, mint 70 órát parancsnok-
pilótaként és a szükséges többi repült id t (180 órát) PIC(US)-ként,  

b) 100 óra repült id t útvonalrepülésben, amelyb l nem kevesebb, mint 50 órát 
parancsnok-pilótaként, vagy ellen rzés alatt álló parancsnok-pilótaként PIC(US), 

c) 75 óra m szeres id t, amelyb l nem több mint 30 óra lehet a m szeres földi id , és  
d) 25 órát éjszakai repülésben parancsnok-pilótaként, vagy másodpilótaként. 
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2.3.2.6. Jóváírás 

(1) A 2.3.2.5. (1) pontban meghatározott repült id be beszámítható 100 óra földi gyakorló 
berendezésen repült id  (STD), amelyb l maximum 25 óra teljesíthet  FNPT-n. 

(2) Aki repül gépen, vagy helikopteren légitársasági pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, 
annak a 2.3.2.5. pontban meghatározott repült id ket 50%-kal lehet csökkenteni. 

2.3.2.7. Elméleti és jártassági vizsga 

2.3.2.7.1.Elméleti ismeretek vizsgája 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, mely a légitársasági pilóta 
szakszolgálati engedély engedélyesére vonatkozó jogoknak, valamint a helyb l felszálló repül gép 
kategóriának megfelel a 2.3.2.4.1. pontban meghatározott témakörökben. 
 
2.3.2.7.2.Jártassági vizsga 
 

(1) A jártassági vizsga összeköthet  a többpilótás helyb l felszálló repül gép típusjogosítás 
jártassági vizsgájával. 
 

(2) A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy képes parancsnok-pilótaként az alábbi eljárásokat és 
man vereket végrehajtani a másodpilótával üzemeltetend  helyb l felszálló repül gépen: 
 

a) repülés el tti eljárások, beleértve az üzemeltetési útvonalterv (operational flight plan) 
elkészítését és a repülési terv kitöltését a légiforgalmi szolgálatok számára,  

b) szokványos repülési eljárások és man verek a repülés minden fázisában, 
c) nem-szokványos és veszélyhelyzeti eljárások és man verek, melyeket a 

berendezések, mint pl. hajtóm , rendszerek és a sárkány meghibásodásai, és helytelen 
m ködése esetében kell végrehajtani, 

d) a személyzet cselekv képtelenné válása esetére vonatkozó eljárások és a személyzet 
közötti együttm ködés eljárásai, beleértve a pilóta feladatok megosztását, a személyzet 
együttm ködését, és az ellen rz  jegyzékek (check lists) használatát, és 

 
(3) A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy képes a 2.3.2.7.2. (2) pontban el írt eljárások és 

man verek végrehajtására az alkalmasság olyan szintjén, amely megfelel a légitársasági pilóta 
szakszolgálati engedély engedélyesének megadott el jogoknak és képes: 
 

a) a fenyeget  jelenségeket, hibákat felismerni és kezelni,  
b) a helyb l felszálló repül gépet mindenkor simán és pontosan, manuálisan vezetni 

annak határértékein belül oly módon, hogy az eljárás, vagy a man ver sikeres végeredménye 
biztosított legyen, 

c) a helyb l felszálló repül gépet a repülés fázisának megfelel  automatikus 
üzemmódban m ködtetni és az automatika aktív üzemmódját folyamatosan figyelemmel kísérni,  

d) a szokványos, nem-szokványos és vészhelyzeti eljárásokat a repülés minden 
fázisában pontosan végrehajtani,  

e) jó ítél képességet és repülési készséget tanúsítani, ide értve a megfelel  
döntéshozatalt és a helyzethez ill  tudatosság fenntartását, és  

f) a hajózó személyzet többi tagjával való hatékonyan kommunikálni, és demonstrálni azt, 
hogy képes hatékonyan végrehajtani a személyzet cselekv képtelensége eseté re vonatkozó 
eljárásokat, a személyzet együttm ködésének eljárásait, beleértve a pilóta feladatok kijelölését, 
a személyzet együttm ködését, a szabvány üzemeltetési eljárások (SOP) betartását és az 
ellen rz  jegyzékek (check lists) használatát.  
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3. FEJEZET 

TÍPUSJOGOSÍTÁS, M SZERJOGOSÍTÁS (IR(PLA), REPÜLÉS-OKTATÓI JOGOSÍTÁS (FI(PLA)),  

 
3.1. TÍPUSJOGOSÍTÁS 

 
3.1.1. A típusjogosítás engedélyesének el jogai 

A jogosítás engedélyese jogosult a helyb l felszálló repül géptípuson a szakszolgálati engedélyének 
megfelel  el jogokat gyakorolni. 

3.1.2. Típusjogosítást igényl  körülmények 

3.1.2.1. Minden helyb l felszálló repül gép típusjogosításra kötelezett légijárm . 
 
3.1.2.2. A helyb l felszálló repül gép szakszolgálati engedély engedélyese akkor láthat el helyb l 
felszálló repül gépen légijárm vezet i tevékenységet, ha rendelkezik az adott helyb l felszálló 
repül gépnek megfelel  típusjogosítással. 
 
3.1.2.3. Ha a típusjogosítást másodpilótai tevékenységre korlátozva adják ki, vagy azzal a 
korlátozással, hogy kizárólag utazómagasságon tevékenykedhet pilótaként, akkor ezt a korlátozást a 
jogosításba be kell jegyezni. 
 

3.1.3. A típusjogosítás megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A típusjogosítás kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

3.1.3.1. Képzési követelmények 

3.1.3.1.1. Elméleti ismeretek képzése 
 

(1) Ha a kérelmez  bizonyítja jártasságát és szakismeretét a magánpilóta szakszolgálati 
engedély els  kiadásához, az adott helyb l felszálló repül gép típusának megfelel  típusjogosítást a 
szakszolgálati engedélybe be kell jegyezni. 
 

(2) A további helyb l felszálló repül gép típusjogosítást kérelmez nek a következ  elméleti 
tantárgyakból kell elméleti képzést kapnia: 
 

1. A helyb l felszálló repül géptípusra vonatkozó légijárm  ismeret 
a) a hajtóm vek, rendszerek és m szerek m ködési alapelvei és funkciói, 
b) a helyb l felszálló repül gép és a hajtóm vek üzemeltetési korlátai, az erre 

vonatkozó üzemeltetési információk a repülési kézikönyv vagy más megfelel  
dokumentáció alapján, 

c) a helyb l felszálló repül gép berendezéseinek és rendszereinek használata és 
az üzemképesség ellen rzése, 

d) a helyb l felszálló repül gép sárkányának, rendszereinek és hajtóm veinek 
karbantartási eljárásai,  
 
2. Repülési jellemz k, repüléstervezés és terhelés a helyb l felszálló repül géptípusra 

vonatkozóan 
a) a terhelés és a tömeg megoszlás hatásai a helyb l felszálló repül gép 

kiszolgálásában, repülési jellemz k és teljesítmény, tömeg és súlypont-számítások,  
b) a felszállási, leszállási és egyéb teljesítményadatok használata és gyakorlati 

alkalmazása, 
c) a küls  teher hatásai a kiszolgálásban. 

 
(3) A helyb l felszálló repül gép típusjogosítás elméleti képzés tematikáját, a tantárgyak 

alapján a légiközlekedési hatóság adja ki. 
 
3.1.3.1.2. Repülési képzés 
 
A kérelmez nek kétkormányos oktatásban kell részesülnie a helyb l felszálló repül gépen. Az 
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oktatónak gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmez  a légiközlekedési hatóság által kiadott tematika 
szerinti oktatásban részesüljön. 

 
3.1.3.2. Repülési tapasztalat 

A kérelmez nek nem kevesebb, mint 10 óra repülési id t kell megszereznie egypilótás helyb l 
felszálló repül gép pilótájaként, vagy nem kevesebb, mint 50 óra repülési id t kell megszereznie 
többpilótás helyb l felszálló repül gép pilótájaként, beleértve legalább az alábbiakat:  

 
a) Egypilótás helyb l felszálló repül gép esetében egy 5 óra id tartamú útvonal-repülési kiképzést 
egyedül repüléssel helyb l felszálló repül gépen, ahol az útvonalrepülés nem kevesebb, mint 270 km 
(150 NM) hosszúságú, és amelynek folyamán teljes megállással végz d  leszállást kell két különböz  
repül téren végrehajtani. 
 
b) Többpilótás helyb l felszálló repül gép esetében 50 óra útvonalrepülés kiképzés helyb l felszálló 
repül gépen, 
 
3.1.3.3. Elméleti és jártassági vizsga 

3.1.3.3.1. Elméleti ismeretek vizsgája 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, amely a helyb l felszálló 
repül gép típusának megfelel, a 3.1.3.1.1. pontban meghatározott témakörökben. 
 
3.1.3.3.2. Jártassági vizsga 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy képes az egypilótás helyb l felszálló repül gép parancsnok-
pilótájaként, illetve többpilótás helyb l felszálló repül gép másodpilótájaként (ha PPL(PLA), vagy 
CPL(PLA) engedéllyel rendelkezik), vagy parancsnok-pilótájaként (ha ATPL(PLA) engedéllyel 
rendelkezik) végrehajtani az 3.1.3.1.2. pontban meghatározott eljárásokat és man vereket, és képes: 
 

a) felismerni és kezelni a fenyeget  jelenségeket és hibákat,  
b) a helyb l felszálló repül gépet a határértékeken belül üzemeltetni, 
c) minden man vert simán és pontosan végrehajtani,  
d) jó ítél képességet és repülési készséget tanúsítani, 
e) légiforgalmi ismereteit alkalmazni, és 
f) a helyb l felszálló repül gép kormányzását mindenkor olymódon fenntartani, hogy az 

eljárás vagy a man ver sikeres végeredménye biztosított legyen.  

3.1.4. Érvényességi id , meghosszabbítás, megújítás 

3.1.4.1. Érvényességi id  

(1) A típusjogosítás a kiadástól számított 1 évig érvényes. Az érvényességi id szakon belüli 
meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 1 évig érvényes. 

(2) A típusjogosítás érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati engedély 
engedélyese nem gyakorolhatja a szakszolgálati engedélyb l származó el jogokat. 

3.1.4.2. Meghosszabbítás 

(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megel z  12 hónapban 5 fel- és 
5 leszállást végrehajtott az adott típussal, akkor a jogosítás 1 évre meghosszabbítható. 
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(2) Ha a jogosítás engedélyese a 3.1.4.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem 
teljesíti, akkor gyakorlatba hozó repülésen kell részt vennie repülés oktatóval (FI(PLA)), amit 
a repülési naplóban e rendeletre való hivatkozással rögzíteni kell, továbbá a 3.1.3.3.2. 
pontban meghatározottak szerint készség ellen rzést kell végrehajtania repülés 
vizsgáztatóval FE(PLA). 

3.1.4.3. Megújítás 

A kérelmez nek az 3.1.3.1.-3.1.3.3. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.  

 

3.2. M SZERJOGOSÍTÁS (IR(PLA)) 

 
3.2.1. A m szerjogosítás engedélyesének el jogai 

(1) A helyb l felszálló repül gép m szerjogosítás engedélyese jogosult helyb l felszálló 
repül gépet vezetni IFR-ben. 
 

(2) A jogosítás engedélyese akkor jogosult el jogait többhajtóm ves helyb l felszálló 
repül gépen gyakorolni, ha teljesítette a 3.2.2.5.2. (2) pontban el írt követelményeket. 
 

3.2.2. A m szerjogosítás megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A m szerjogosítás kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

3.2.2.1. Szakszolgálati követelmények 

A m szerjogosítást kérelmez nek rendelkeznie kell helyb l felszálló repül gép magánpilóta, helyb l 
felszálló repül gép kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedéllyel és érvényes típusjogosítással arra a 
helyb l felszálló repül gép változatra (egypilótás, vagy többpilótás) vonatkozóan, amire a 
m szerjogosítást kéri. 

3.2.2.2. Képzési követelmények 

3.2.2.2.1.Elméleti ismeretek képzése 
 
(1) A helyb l felszálló repül gép m szerjogosítást kérelmez nek a következ  elméleti 

tantárgyakból kell elméleti képzést kapnia: 
 

1. Légijog 
a) IFR-ben történ  repülésre vonatkozó szabályok és el írások, a vonatkozó 

légiforgalmi szolgálatok gyakorlatai és eljárásai, 
 

2. Helyb l felszálló repül gépre vonatkozó általános légijárm  ismeret 
a) az elektronika, az elektromos berendezések és m szerek használata, 

korlátozásai és használhatósága, melyek IFR és m szeres meteorológiai körülmények 
között repül  helyb l felszálló repül gép vezetéséhez és navigálásához szükségesek, a 
robotpilóta használata és korlátozásai, 

b) irányt k, forduló- és gyorsulási hibák, pörgetty s m szerek, üzemi határértékek 
és precessziós hatások, különböz  repülési m szerek helytelen m ködése esetén az 
eljárások és gyakorlati tennivalók,  

 
3. Helyb l felszálló repül gépre vonatkozó repülési jellemz k és repüléstervezés 

a) az IFR körülmények közötti repülésnek megfelel  repülés el tti el készületek és 
ellen rzések,  

b) az útvonalterv elkészítése, IFR repülési terv készítése és kitöltése a légiforgalmi 
szolgálatok számára, magasságmér  beállítási eljárások,  

 
4. Emberi teljesít képesség és korlátai  

a) m szerrepülésre vonatkozó emberi tényez k, beleértve a fenyeget  jelenségek 
és hibák kezelését,  

 
5. Meteorológia 
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a) a repülési meteorológia alkalmazása, a jelentések, térképek, el rejelzések, 
kódok és rövidítések értelmezése és használata, a meteorológiai információk 
beszerzésének eljárásai és azok használata, magasságmérés, 

b) a jegesedés okai, felismerése és hatásai, id járási frontzónába való belépés 
eljárásai, veszélyes id járás elkerülése, 

c) a forgószárnyon (rotoron) keletkez  jegesedés hatásai 
 

6 Navigáció 
a) gyakorlati repülési navigáció rádiónavigációs berendezések felhasználásával, 
b) a kirepülés, az útvonalrepülés, a megközelítés és a leszállás fázisaiban használt 

navigációs rendszerek használata, pontossága és megbízhatósága, a rádiónavigációs 
berendezések azonosítása,  

 
7. Üzemeltetési eljárások 

a) a fenyeget  jelenségek és hibák kezelésének alkalmazása az üzemeltetésben, 
b) a légiforgalmi dokumentációk - AIP és NOTAM, a légiforgalmi kódok és 

rövidítések, a kirepülés, az útvonalrepülés, a süllyedés és a megközelítés során 
használatos m szerrepülési eljárások térképeinek értelmezése és használata,  

c) el vigyázatossági és veszélyhelyzeti eljárások, gyakorlati biztonsági eljárások 
IFR szerinti repülés esetében, akadálymentesség kritériumai, 

 
8. Rádiótávbeszél -kezel i ismeretek 

a) IFR szerint üzemel  helyb l felszálló repül gépre vonatkozó összeköttetési 
eljárások, a rádióösszeköttetés megszakadása esetén követend  eljárások. 
 

(2) A helyb l felszálló repül gép m szerjogosítás (IR(PLA)) elméleti képzés tematikáját, a 
tantárgyak alapján a légiközlekedési hatóság adja ki. 

 
3.2.2.2.2. Repülési képzés 
 

(1) A kérelmez nek nem kevesebb, mint 10 óra kétkormányos m szeres kiképzést kell 
szereznie egy oktató jogosítással rendelkez  személyt l a 3.2.2.3. c) pontban meghatározott id kbe 
beleszámítva.  

 
(2) Az oktatónak biztosítania kell, hogy a kérelmez  megszerezze az üzemeltetési tapasztalatot 

legalább az alábbi témakörökben: 
 

a) repülés el tti eljárások, beleértve a repülési kézikönyv, vagy azzal egyenérték  
dokumentáció, valamint a megfelel  légiforgalmi szolgálatok dokumentációinak használatát az 
IFR repülési terv elkészítésében, 

b) repülés el tti szemrevételezés, az ellen rz  jegyzékek (check list-ek) használata, gurulás 
és felszállás el tti ellen rzések,  

c) szokványos, nem-szokványos és vészhelyzeti körülmények között az IFR repülés 
eljárásai és man verei, melyek legalább az alábbiakat fedik: 

- felszálláskor áttérés m szerrepülésre,  
- szabvány m szeres kirepülések és berepülések,  
- IFR eljárások útvonalon, 
- várakozási eljárások,  
- m szeres megközelítés meghatározott minimum értékig,  
- megszakított megközelítési eljárások, 
- m szeres megközelítésb l végrehajtott leszállások, 

 
d) repülés közbeni man verek és sajátságos repülési jellemz k. 
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(3) Ha a m szeres jogosítás el jogait többhajtóm ves helyb l felszálló repül gépen kell 

gyakorolnia a kérelmez nek, akkor kétkormányos m szeres repülésoktatásban kell részesülnie egy 
oktatói jogosítással rendelkez  személyt l többhajtóm ves helyb l felszálló repül gépen. Az 
oktatónak biztosítani kell, hogy a kérelmez  megszerezze kizárólag a m szerekre támaszkodva az 
üzemeltetési tapasztalatot a helyb l felszálló repül gép m ködtetésében, ha az egyik hajtóm  
üzemképtelen, vagy szimuláltan üzemképtelen.  

 
(4) A m szeres jogosítás (IR(PLA)) repülés képzési tematikáját a légiközlekedési hatóság adja 

ki. 
 

3.2.2.3. Repülési tapasztalat 

A kérelmez nek az alábbi repült id vel kell rendelkeznie, amely nem lehet kevesebb, mint: 
 

a) 50 óra útvonalrepülésben parancsnok-pilótaként repült id  repül gépen, helikopteren vagy 
helyb l felszálló repül gépen, amelyb l nem kevesebb, mint 10 óra repült id t helyb l felszálló 
repül gépen kell teljesíteni, 

b) ha az a) pontban meghatározott id vel nem rendelkezik, akkor az említett 50 órát helyb l 
felszálló repül gépen kell teljesítenie, és 

c) 40 óra m szeres id  helyb l felszálló repül gépen, amelyb l nem több mint 20 óra lehet a 
m szeres földi id , vagy 30 óra, ha repülési szimulátort (FFS) használnak. A földi id t egy oktató 
jogosítással rendelkez  személy felügyelete alatt kell megszereznie. 

 
3.2.2.4. Jóváírás 

Ha a kérelmez  repül gépre, vagy helikopterre érvényes m szerjogosítással rendelkezik, akkor a 
3.2.2.3. c) pontban meghatározott id  25 órára csökkenthet , amelyb l nem több mint 10 óra lehet a 
m szeres földi id . 

3.2.2.5. Elméleti és jártassági vizsga 

3.2.2.5.1. Elméleti ismeretek vizsgája 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, amely a 
m szerjogosításnak megfelel, a 3.2.2.2.1. pontban meghatározott témakörökben. 
 
3.2.2.5.2. Jártassági vizsga 
 

(1) A kérelmez nek jártassági vizsgán kell bizonyítania, hogy képes a 3.2.2.2.2. (2) pontban 
el írt eljárások és man verek végrehajtására és képes: 
 

a) a fenyeget  jelenségeket és hibákat felismerni és kezelni,  
b) helyb l felszálló repül gépet a határértékeken belül üzemeltetni,  
c) az összes man vert simán és pontosan végrehajtani,  
d) jó ítél képességet és repülési készséget tanúsítani, 
e) légiforgalmi ismereteit alkalmazni, 
f) a helyb l felszálló repül gép kormányzását állandó jelleggel fenntartani oly módon, hogy 

az eljárás, vagy a man ver sikeres végeredménye biztosított legyen. 
 

(2) A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy képes többhajtóm ves helyb l felszálló repül gépet 
kizárólag a m szerek alapján m ködtetni, amikor az egyik hajtóm  üzemképtelen vagy szimuláltan 
üzemképtelen, ha a m szeres jogosítás el jogait többhajtóm ves helyb l felszálló repül gépen kell 
gyakorolnia. 



2009/90. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 23433

3.2.3. Érvényességi id , meghosszabbítás, megújítás 

3.2.3.1.Érvényességi id  

(1) A m szerjogosítás a kiadástól számított 1 évig érvényes. Az érvényességi id szakon 
belüli meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 1 évig érvényes. 

(2) A m szerjogosítás érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati engedély 
engedélyese nem gyakorolhatja a jogosításból származó el jogokat. 

3.2.3.2. Meghosszabbítás 

(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megel z  12 hónapban 15 órát 
repült IFR szabályok szerint, akkor a jogosítás 1 évre meghosszabbítható. 

(2) Ha a jogosítás engedélyese a 3.2.3.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem 
teljesíti, akkor gyakorlatba hozó repülésen kell részt vennie m szerjogosítással rendelkez  
repülési oktatóval (FI(PLA)), amit a repülési naplóban e rendeletre való hivatkozással 
rögzíteni kell, továbbá a 3.2.2.5.2. pontban meghatározottak szerint készség ellen rzést kell 
végrehajtania m szerjogosítással rendelkez  repülés vizsgáztatóval FE(PLA). 

3.2.3.3. Megújítás 

A kérelmez nek az 3.2.2.1.-3.2.2.5. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.  

3.3. REPÜLÉS-OKTATÓI JOGOSÍTÁS (FI(PLA)) 

 
3.3.1. A repülés-oktatói jogosítás engedélyesének el jogai 

A repülés-oktatói jogosítás (FI(PLA) engedélyesének joga van: 
 

a) felügyelni a növendék pilóta által végrehajtott egyedül-repülést, és  
b) repülésoktatást végrehajtani magánpilóta szakszolgálati engedély, kereskedelmi pilóta 

szakszolgálati engedély, légitársasági pilóta szakszolgálati engedély, típusjogosítás, m szerjogosítás, 
NVFR jogosítás és repülés-oktatói jogosítás kiadása céljából,  

amennyiben az oktató:  
1) rendelkezik legalább azzal a helyb l felszálló repül gép szakszolgálati engedéllyel és 

jogosítással, amelyre az oktatást végre akarja hajtani, 
2) rendelkezik a helyb l felszálló repül gépen parancsnok-pilótaként történ  

tevékenységhez szükséges szakszolgálati engedéllyel és jogosítással, 
3) szakszolgálati engedélyében érvényes a repülés-oktatói jogosítása. 

 
3.3.2. A repülés-oktatói jogosítás megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A repülés-oktatói jogosítás kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

3.3.2.1. Életkor 

Az FI(PLA) kérelmez nek be kell töltenie a 20. életévet. 

3.3.2.2. Iskolai végzettség 

Az FI(PLA) kérelmez nek legalább középfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie. 

3.3.2.3. Szakszolgálati követelmények 

A kérelmez nek helyb l felszálló repül gép kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedéllyel és 
érvényes típusjogosítással, vagy helyb l felszálló repül gép légitársasági pilóta szakszolgálati 
engedéllyel és érvényes típusjogosítással kell rendelkeznie arra a változatra (egypilótás, vagy 
többpilótás) vonatkozóan, amire a repülés-oktatói jogosítást kéri. 
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3.3.2.4. Képzési követelmények 

3.3.2.4.1. Elméleti ismeretek képzése 
 
(1) A helyb l felszálló repül gép repülés-oktatói jogosítást kérelmez nek a következ  

elméleti tantárgyakból kell elméleti képzést kapnia: 
 

a) az alkalmazott oktatás technikái, 
b) a növendék teljesítményének értékelése azon témakörökben, amelyekben földi 

oktatást kap,  
c) az elsajátítás folyamata, 
d) a hatékony tanítás elemei, 
e) a növendék értékelése, és tesztelési, kiképzési filozófiák,  
f) a kiképzési program felépítése, 
g) a feladatok megtervezése,  
h) osztálytermi oktatás technikái, 
i) kiképzési eszközök használata, beleértve a repülési szimulátor gyakorló-berendezést, 

ha alkalmazható, 
j) a növendék hibáinak értékelése és javítása, 
k) a repülésoktatásra vonatkozó emberi tényez k, beleértve a fenyeget  jelenségek és 

hibák kezelését. 
l) a helyb l felszálló repül gépben a rendszer meghibásodások szimulálásával és a 

helytelen m ködéssel együtt járó veszélyek  
 

(2) A helyb l felszálló repül gép repülés-oktatói jogosítás (FI(PLA)) elméleti képzés 
tematikáját, a tantárgyak alapján a légiközlekedési hatóság adja ki. 

 
3.3.2.4.2. Repülési képzés 
 

(1) A kérelmez nek kétkormányos oktatásban kell részesülnie helyb l felszálló 
repül gépen.  

(2) Az oktatónak gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmez  a légiközlekedési hatóság által 
kiadott tematika szerinti oktatásban részesüljön legalább az alább megadott témakörökben: 
 

a) a repülésoktatási technikákból oktatásban kell részesülni, beleértve a 
szemléltetést, a növendék gyakorlati eljárásokat, az általános növendék-hibák felismerését 
és javítását, és  

b) gyakorolnia kell az oktatási technikákat mindazon repülési man verben és 
eljárásokban, amelyekben repülésoktatást kíván végrehajtani. 

 
3.3.2.5. Repülési tapasztalat 

A kérelmez nek teljesítenie kell 2.2.2.5. pontban meghatározott, a helyb l felszálló repül gép 
kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély kiadásához el írt repülési tapasztalat követelményeit. 
 
3.3.2.6.Jóváírás 

Ha a kérelmez  repül gépre, vagy helikopterre repülés-oktatói jogosítással (FI) rendelkezik, akkor a 
3.3.2.4.2. pontban meghatározott tematika repült ideje 50%-kal csökkenthet . 

3.3.2.7.Elméleti és jártassági vizsga 

3.3.2.7.1.Elméleti ismeretek vizsgája 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, amely a repülés-oktatói 
jogosításnak (FI(PLA)) megfelel, a 3.3.2.4.1. pontban meghatározott témakörökben. 
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3.3.2.7.2. Jártassági vizsga 
 
A kérelmez nek jártassági vizsgán kell bizonyítania, hogy képes helyb l felszálló repül gépen oktatni 
azokban a témakörökben, amelyben repülésoktatást kell végeznie, beleértve a repülés el tti, a 
repülés utáni és földi oktatást is.  

3.3.3. Érvényességi id , meghosszabbítás, megújítás 

3.3.3.1. Érvényességi id  

(1) A repülés-oktatói jogosítás a kiadástól számított 3 évig érvényes. Az érvényességi 
id szakon belüli meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 3 évig érvényes. 

(2) A repülés-oktatói jogosítás érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati 
engedély engedélyese nem gyakorolhatja a jogosításból származó el jogokat. 

3.3.3.2. Meghosszabbítás 

(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megel z  36 hónapban 10 órát 
oktatott 12 hónaponként, akkor a jogosítás 3 évre meghosszabbítható. 

(2) Ha a jogosítás engedélyese a 3.3.3.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem 
teljesíti, akkor a 3.3.2.7.2. pontban meghatározottak szerint készség ellen rzést kell 
végrehajtania repülés-oktatói jogosítással rendelkez  repülés-vizsgáztatóval FE(PLA). 

3.3.3.3. Megújítás 

A kérelmez nek az 3.3.2.3.-3.3.2.7. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.  

4. FEJEZET 

REPÜLÉS-VIZSGÁZTATÓI FELHATALMAZÁS (FE(PLA) 

4.1. REPÜLÉS-VIZSGÁZTATÓI FELHATALMAZÁS (FE(PLA)) 

 
4.1.1. A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(PLA)) engedélyesének el jogai 

A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás engedélyesének joga van vizsgák, ellen rzések levezetésére, 
kiértékelésére. 
 

4.1.2. A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(PLA)) megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(PLA)) kérelem mintáját a rendelet 2. melléklet 
… függeléke tartalmazza. 

4.1.2.1. Életkor 

A repülés-vizsgáztatói felhatalmazást (FE(PLA)) kérelmez nek be kell töltenie a 21. életévet. 

4.1.2.2. Szakszolgálati követelmények 

(1) A vizsgáztatónak olyan engedéllyel és jogosítással, valamint ehhez tartozó oktatói el joggal 
kell rendelkeznie legalább, mint amilyen engedély és/vagy jogosítás jártassági vizsgájának és/vagy 
készség ellen rzésének levezetésére felhatalmazzák. 

(2) A vizsgáztatónak olyan engedéllyel kell rendelkeznie, hogy parancsnokként vezethesse a 
jártassági vizsga, vagy készség ellen rzés során használt helyb l felszálló repül gépet.  

4.1.2.3.Elméleti ismeretek képzése 

A helyb l felszálló repül gép repülés-vizsgáztatói felhatalmazást (FE(PLA)) kérelmez nek a 
légiközlekedési hatóság által megtartott elméleti képzésen kell részt vennie. 
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4.1.2.4. Repülési tapasztalat 

A helyb l felszálló repül gép repülés-vizsgáztatói felhatalmazást (FE(PLA)) kérelmez nek legalább 
300 óra repült id vel kell rendelkeznie helyb l felszálló repül gépen, amelyb l legalább 150 órát 
repülés oktatásban kell végrehajtania. 
 
4.1.2.5. Jártassági vizsga 

(1) A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelmez jének le kell vezetnie egy jártassági 
vizsgát/készség ellen rzést vizsgáztatói szerepkörben, beleértve a felkészítést, a jártassági 
vizsga/készség ellen rzés levezetését, a vizsgázó személy kiértékelését, a repülés utáni eligazítást és 
a dokumentálást.  

(2) Ezt a felhatalmazásához szükséges vizsgát légiközlekedési hatósági felügyel , vagy a 
légiközlekedési hatóság által erre a célra felhatalmazott, gyakorlott vizsgáztatónak kell felügyelnie. 

4.1.3. Érvényességi id , újraengedélyezés 

4.1.3.1. Érvényességi id  

A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(PLA)) a kiadástól számított 3 évig érvényes.  

4.1.3.2. Újraengedélyezés 

(1) Az újbóli engedélyezéshez a vizsgáztatónak évente legalább két jártassági ellen rzést, 
vagy készség ellen rzést kell végrehajtania a három éves érvényességi id szakon belül. 

(2) A megbízás ideje alatt évente legalább egyszer egy jártassági ellen rzés vagy készség 
ellen rzés végrehajtása során jelen kell lennie egy légiközlekedési hatósági felügyel nek, vagy erre a 
feladatra megbízott rangid s vizsgáztatónak, aki kiértékeli a vizsgáztatást. Ezen kiértékelés alapján a 
légiközlekedési hatóság újraengedélyezheti a repülés-vizsgáztatói felhatalmazást. 
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1. függelék 
MCC tanfolyam 
 
1. A tanfolyam célkit zése az MCC megfelel  szintre fejlesztése, a többpilótás helyb l felszálló 
repül gép IFR alatti biztonságos üzemeltetése céljából, és meggy z dni arról, hogy: 
 

a) A parancsnokpilóta teljesíti feladatait és döntéshozói funkcióját függetlenül attól, hogy 
repülést végz  (PF) vagy repülést kiszolgáló pilóta (PM) szerepkörben van-e. 
b) A repülést végz  (PF) és a repülést kiszolgáló pilóta (PM) feladatait világosan meghatározták 
és elosztották, úgy, hogy a repülést végz  pilóta (PF) a teljes figyelmét a helyb l felszálló 
repül gép vezetésére fordíthatja. 
c) A személyzet megfelel  módon együttm ködik normális, a normálistól eltér , vagy 
vészhelyzetekben. 
d) A keresztellen rzés, tájékoztatás és támogatás biztosítva legyen a repülés teljes 
id tartamában. 

 
OKTATÓK 
 
2. Az MCC képzés oktatói legyenek teljesen tisztában az emberi tényez kkel és a CRM-mel. 
Legyenek naprakész ismereteik az emberi tényez k tanításának legújabb módszereir l és CRM 
technikákról. 
 
ELMÉLETI ISMERETEK 
 
3. Az elméleti ismeretek tematikáját e melléklet 2. függeléke tartalmazza. A jóváhagyott MCC 
elméleti ismereti tanfolyamnak legalább 25 órából kell állnia. 
 
REPÜLÉSI KÉPZÉS 
 
4. A repülési képzés tematikáját e melléklet 2. függeléke tartalmazza. 
 
A TANFOLYAM TELJESÍTÉSÉT IGAZOLÓ BIZONYÍTVÁNY 
 
5. A tanfolyam sikeres befejezése után a kérelmez  számára bizonyítvány adható. (3. függelék) 
 
JÓVÁÍRÁS 
 
6. A repül gépes, léghajós vagy a helikopteres MCC tanfolyamot igazoló, mentességet élvez e 
melléklet 2. függelékében kiadott elméleti ismeretek tanrendi követelményeinek teljesítése alól. 
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2. függelék 
Hajózó személyzeti együttm ködés tanfolyam - MCC 
 

HAJÓZÓ SZEMÉLYZETI EGYÜTTM KÖDÉS (MCC)– KÉPZÉS  
 

1. Az MCC képzés célkit zése az optimális döntéshozás, kommunikáció, feladatok megosztása, 
checklist-ek használata, kölcsönös ellen rzés, csapatmunka, és egymás támogatása a repülés összes 
szakaszában, normál, rendellenes és vészhelyzeti körülmények között. A képzés hangsúlyt fektet a 
nem technikai jelleg  készségek fejlesztésére, amelyeket a többtagú személyzetek tagjai munkájuk 
során alkalmazhatnak. 
 

2. A képzésnek arra kell irányulnia, hogy megtanítsa a növendékeknek annak alapjait, hogy 
hogyan kell csapatként összedolgoznia a többtagú személyzetnek. Továbbá a tanfolyam meg kell 
hogy adja azt a lehet séget a növendékeknek, hogy gyakorolják azokat a készségeket, amelyek 
ahhoz szükségesek, hogy a csapat hatékony vezet i és tagjai legyenek. Ebb l adódóan olyan 
gyakorló feladatokra van szükség, amelyekben a növendékek repül  személyzeti tagok a helyb l 
felszálló repül gépt vezet  és nem vezet  pilóta szerepkörében. 
 

3. A növendékeket meg kell ismertetni a személyek közötti kapcsolat kialakításának 
módszereivel, és hogy miként lehet legjobban kihasználni a repül  személyzeti együttm ködési 
technikákat, illetve a személyes és vezetési stílusukat, olyan módon, hogy az el segítse a személyzet 
együttm ködésének hatékonyságát. A növedékek figyelmét fel kell hívni arra, hogy ahogyan 
viselkednek normál körülmények között, az er teljesen kihathat a személyzet viselkedésére nagy 
terhelés esetén és stressz helyzetekben. 
 

4. A kutatások azt jelzik, hogy semmilyen környezetben nem lehet rövid id  alatt viselkedési 
változást elérni, bármilyen jól is van kialakítva a képzés. A növendékeknek id re, tudatosságra, 
gyakorlásra és visszaellen rzésre, illetve folyamatos meger sítésre van szükségük, hogy tudásuk 
maradandó legyen. A hatékonyság érdekében a repül  személyzeti együttm ködést egy hosszabb 
id szakon keresztül, több szakaszra bontva kell végrehajtani.  
 

ALAPSZINT  REPÜL -SZEMÉLYZETI EGYÜTTM KÖDÉS (MCC) TANFOLYAM 
 

5. Az alapszint  MCC tanfolyam a következ  témakörökben tartalmazzon elméleti oktatást, 
gyakorlatot és visszaellen rzést: 

a) Kapcsolódási példák 
–  gyakorlati példák a szoftver, hardver, környezet és emberek 
összepárosíthatatlanságára  

b) vezetés/”követés” és tekintély 
– vezet i és felügyeleti készségek 
–  magabiztosság 
–  korlátok 
–  kulturális hatások 
–  a repülést végz  (PF) és a repülést nem végz  pilóta (PNF) szerepei 
–  szakszer ség 
–  felel sség a csapat iránt 

c) személyiség, hozzáállás és motiváció 
– folyamatos figyelem 
– konfliktusok megoldása 
– közvetítés két fél között 
– kritika (repülés el tti elemzés és tervezés, folyamatos ellen rzés, repülés utáni 

áttekintés) 
– csapatépítés 

d) hatékony és világos kommunikáció a repülés közben 
– folyamatos figyelem 
– visszacsatolás 
– szabványos kifejezések 
– határozottság 
– részvétel 
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e) eljárások a személyzet munkájának összehangolására 
– repülési technikák és eljárások a pilótafülkében 
– szabványos kifejezések 
– fegyelem 

6. A repülések rendben történ  és biztonságos végrehajtásához különösen fontos a checklistek 
használata. A checklistek alkalmazhatósága függ az érintett légijárm  összetettségét l, az aktuális 
helyzett l, a repül  személyzet összetételét l, az  üzemeltetési tapasztalatuktól, és az üzemben tartó 
által el írt, és a Repülésüzemeltetési Kézikönyvben megadott eljárásoktól.  
 

7  Kölcsönös ellen rzés, tájékoztatás és támogatás 
 

a)  A légijárm  kezelését érint  minden tevékenységet kölcsönös ellen rzés alatt hajtsanak 
végre. Az adott tevékenység vagy feladat végrehajtásáért felel s (vezet  vagy nem vezet ) pilótát 
tájékoztatni kell róla, ha lényeges eltéréseket (repülési pálya, légijárm  konfigurációja, stb.) 
tapasztalnak.  

b) A „call out”-os eljárások, alapvet  fontosságúak, különösen a felszállás és a megközelítés 
során, hogy jelezzék a repülés folyamatát és a rendszerek állapotait, stb.  

c) A repülést végz  pilóta (PF) tájékoztatása és beleegyezése nélkül, illetve anélkül, hogy a 
repülést végz  pilóta (PF) kérné, nem szabad m ködtetni a légijárm  rendszereket, illetve nem 
szabad átállítani a rádiós és navigációs eszközöket. 
 

8.  A 3. és 4. pontok tartalmát legjobban úgy lehet gyakorolni, ha szimulált kereskedelmi 
légiszállítási tevékenység során teljesítik a leírt feladatokat. 
 

9. Az MCC gyakorlásának és visszacsatolásának, külön figyelemmel az ember-ember 
kapcsolatra, lehet vé kell tennie a növendék számára, hogy kritikáját megfogalmazza önmagával és a 
társaival szemben, azért, hogy így fejlessze kommunikációs, döntéshozási és vezet i képességeit. Ezt 
a szakaszt legjobban repülési szimulátor és videó felszerelés használatával lehet végrehajtani. A 
videó visszacsatolás különösen hatékony, mert lehet vé teszi a résztvev k számára, hogy kívülr l 
nézzék meg magukat. Ez el segíti, hogy könnyebben elfogadják, miben gyengébbek, és ez 
ösztönz leg hat a hozzáállás és a viselkedés megváltoztatására.  
 

FELADATOK 
 

10. Amennyire csak lehetséges, a feladatokat szimulált kereskedelmi légiszállítási tevékenység 
során kell végrehajtani. Az oktatásnak a következ  területeket kell felölelnie:  
 

a)  repülés el tti felkészülést, beleértve a dokumentációt, és a felszállási teljesítmény adatok 
kiszámítását.  

b) repülés el tti ellen rzéseket, beleértve a rádió és navigációs eszközök ellen rzését és 
beállítását; 

c) felszállás el tti ellen rzéseket, beleértve a motor/hajtóm  ellen rzését és a felszállás el tti 
eligazítást (briefinget), amelyet a repülést végz  pilóta (PF) végez; 

d) normál felszállást, a repülést végz  és a repülést nem végz  pilóta feladatait, „call out”-okat; 
e) felszállásokat oldalszélben; felszállásokat maximális felszálló-tömeggel; 
f) a légijárm  rendszerek normál és rendellenes üzemét, checklist-ek használatát; 
g) válogatott vészhelyzeti eljárásokat, amelyek tartalmazzanak motorhibát és a motortüzet, füst 

kezelését és megszüntetését; szélnyírást fel- és leszállás közben, vészsüllyedést, egy repül  
személyzeti tag munkaképtelenné válását; 

h) m szeres repülési eljárásokat, a navigációs eszközök beállítását, „call out”-os eljárásokat a 
megközelítés során, a megközelítési és leszállási adatok kiszámítását; 

j) átstartolásokat, normál módban illetve úgy, hogy egy motor szimuláltan üzemképtelen, 
átváltás m szerrepülésr l látva repülésre az elhatározási magasság elérésekor, vagy a minimális 
süllyedési magasság (minimum descent height/altitude) elérésekor.  

k) leszállásokat, normál módban, oldalszélben, illetve úgy, hogy egy motor szimuláltan 
üzemképtelen, átváltás m szerrepülésr l látva repülésre az elhatározási magasság elérésekor, vagy a 
minimális süllyedési magasság (minimum descent height/altitude) elérésekor. 
 
 
 

Ahol az MCC képzést többpilótás helyb l felszálló repül gépre els  típusjogosítás kiadásához 
szükséges képzéssel kapcsolják össze, az (a), (b), (c), (f), (g) és (j) feladatokat a jóváhagyott 
tanfolyam részeként le lehet folytatni repülés-gyakorló berendezésen (FTD-on). 
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MEGER SÍTÉS 
 
11. Függetlenül attól, hogy mennyire hatékony a tantermi tananyag, a személyek közötti 
gyakorlatok, útvonal orientált repül  képzési (LOFT) feladatok, és visszacsatolási technikák, nem lesz 
elégséges a tananyag egyszeri alkalommal történ  elsajátítása a repül  személyzeti együttm ködés 
tanfolyamon (MCC) a többpilótás helyb l felszálló repül gép típusjogosítás els  kiadásához. Az a 
hozzáállás és befolyásoló tényez , amely a nem hatékony repül  személyzeti együttm ködéshez 
járulnak hozzá, mindenütt jelen vannak, és lehetséges, hogy egy egész pilóta élete kell, mire 
kialakulnak. Ezért szükséges, hogy a nem technikai jelleg  készségek oktatása szerves része legyen 
a visszatér  és rendszeres képzésnek a többpilótás helyb l felszálló repül gépre érvényes 
típusjogosítás meghosszabbításkor, ugyanúgy, ahogy a további többpilótás típusjogosítások els  
kiadásakor is.  
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3. függelék 
Repül -személyzeti együttm ködés tanfolyam- Bizonyítvány MCC képzés teljesítésér l 
 

Bizonyítvány MCC képzés teljesítésér l 
CERTIFICATE OF COMPLETION OF MCC-TRAINING 

 
 

Vezetéknév: 
Applicant’s last name: 

 
 

Keresztnév: 
First name: 

 
 

Meglév  szakszolgálati 
engedély 
Licence held: 

 
 

Szakszolgálati engedély 
száma: 
Number: 

Kibocsátó állam: 
State: 

Többmotoros 
m szerjogosítás: 
Multi-engine instrument rating: 

 Vagy 
or 

Többmotoros m szerjogosítás 
jártassági vizsga: 
Multi-engine instrument rating skill test: 

 

Kiadva (dátum): 
Issued on: 

 Megfelelt (dátum): 
Passed on: 

 

 A jelölt aláírása: 
Signature of applicant: 

 

 
 

Az MCC képzés az alább felsorolt követelményeknek megfelel en teljesítve 
The satisfactory completion of MCC-Training according to requirements is certified below: 

 
 

Képzés 
TRAINING 

MCC képzést kapott: 
Multi-crew co-operation training received during period: 

Kezdete: 
From: 
 
 
 
 
 

Vége: 
 
To: 

Helye: 
At: 

FTO/TRTO/Üzemben tartó: 
FTO/TRTO/Operator* 

Hely és dátum: 
Location and date: 
 
 
 
 
 

A TRTO/FTO vezet jének, vagy a felhatalmazott 
oktató aláírása*: 
Signature of Head of TRTO/FTO or authorised instructor*: 
 
 

A szakszolgálati engedély típusa, száma és a kiadási 
állama: 
Type and number of licence and Statue of issue: 
 
 
 
 

A felhatalmazott oktató neve (nyomtatott bet vel): 
Name in capital letters of authorised instructor:: 

*A nem kívánt rész törlend  
*Delete as appropriate 



9. melléklet a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelethez
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Ultralight repül gép pilóta szakszolgálati engedélyre vonatkozó követelmények 
 

Szakszolgálati 
engedély 
megnevezése 

Szakszolgálati 
engedélybe 
történ  
bejegyzés 

Szakszolgálati 
engedély 
rovatszáma 

Szakszolgálati 
engedélyhez 
adható jogosítás 

Szakszolgálati 
engedélybe 
történ  
bejegyzés 

Szakszolgálati 
engedély 
rovatszáma 

Érvényességi id  

Növendék 
ultralight 
repül gép pilóta 
szakszolgálati 
engedély 

SULPL 
 

II - -  érvényét veszti, 
ha az engedélyes 
ULPL 
szakszolgálati 
engedélyt szerez, 
de max. 3 év 

Ultralight 
repül gép pilóta 
szakszolgálati 
engedély 

ULPL II Ultralight 
repül gép 
jogosítás 

ULR XII 2 év 

   Repülés oktatói 
jogosítás 

FI(UL) XII 3 év 

   Vontató jogosítás Vontató 
jogosítás 

XII 2 év 

   NVFR NVFR XII Nincs lejárata 
 

1. FEJEZET 
NÖVENDÉK ULTRALIGHT REPÜL GÉP PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (SULPL) 

 

1.1. A SULPL engedélyesnek el jogai 

(1) A SULPL engedélyes el joga egyedül-repülés végrehajtása ultralight repül gépen, repülésoktató 
felügyelete alatt. 

(2) Nemzetközi repülésben résztvev  ultralight repül gépben a növendékpilóta nem repülhet egyedül, 
csak akkor, ha a Magyar Köztársaság és az érintett állam között erre vonatkozó megállapodást 
kötött.  

1.2. A SULPL megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A SULPL kérelem mintáját a 2. melléklet tartalmazza. 

1.1.1. Életkor 

A SULPL kérelmez nek be kell töltenie a 16. életévet. 

1.1.2. Iskolai végzettség 

A SULPL kérelmez nek rendelkeznie kell legalább alapfokú iskolai végzettséggel. 

1.1.3. Elméleti ismereti képzési követelmények 

(1) A SULPL kérelmez nek a következ  elméleti tantárgyakból kell elméleti képzést kapnia: 
 

1. Légijog 
a) az ultralight repül gép pilóta szakszolgálati engedély engedélyesére vonatkozó 

szabályok és el írások, repülési szabályok, magasságmér  beállítási eljárások, a 
légiforgalmi szolgálatok megfelel  gyakorlatai és eljárásai,  

 
2. Ultralight repül gépekre vonatkozó általános légijárm  ismeret 

a) a motorok, rendszerek és m szerek m ködési alapelvei és funkciói, 
b) az ultralight repül gép és a motorok üzemeltetési korlátai, az erre vonatkozó 

üzemeltetési információk a repülési kézikönyv vagy más megfelel  dokumentáció 
alapján, 

 
3. Repülési jellemz , repüléstervezés és terhelés  
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a) a terhelés és a tömeg megoszlás hatásai a repülési jellemz kre, tömeg és 
súlypont-számítások,  

b) a felszállási, leszállási és egyéb teljesítményadatok használata és gyakorlati 
alkalmazása, 

c) a VFR-ben történ  repülés-el tti és útvonalrepülés alatti tervezés, repülési 
tervek összeállítása és kitöltése a légiforgalmi szolgálatok számára, a légiforgalmi 
szolgálatok megfelel  eljárásai, helyzetjelentési eljárások, magasságmér  beállítási 
eljárások, nagy forgalmú területeken történ  üzemelés,  

 
4. Emberi teljesít képesség és korlátai  

a) a fenyeget  jelenségek és a hibakezelés elveit magába foglaló emberi 
tényez k,  

 
5. Meteorológia 

a) alapvet  repülés-meteorológia alkalmazása, meteorológiai tájékoztatások 
beszerzésére és használatára vonatkozó eljárások, magasságmérés, veszélyes 
id járási körülmények, 

 
6. Navigáció  

a) a repülési navigáció és a helyszámító eljárás gyakorlati szempontjai, a 
légiforgalmi térképek használata,  

 
7. Üzemeltetési eljárások 

a) a fenyeget  jelenségek és a hibakezelés alkalmazása az üzemeltetésben, 
b) magasságmér  beállítási eljárások, 
c) légiforgalmi kiadványok használata, mint AIP, NOTAM, légiforgalmi kódok és 

rövidítések, 
d) megfelel  el vigyázatossági és veszélyhelyzeti eljárások, beleértve a 

veszélyes id járás, a turbulencia és egyéb, üzemelésre veszélyes jelenségek 
elkerülése érdekében végzend  tevékenységeket,  

 
8. Repüléselmélet 

a) a repülés alapelvei, 
 

9. Rádió-távbeszél  kezel i ismeretek 
a) a VFR repülésre vonatkozó rádió-távbeszél i eljárások és kifejezések, a 

rádióösszeköttetés megszakadása esetén követend  eljárások. 

(2) A növendék ultralight repül gép pilóta elméleti képzés tematikáját, a tantárgyak alapján a 
légiközlekedési hatóság adja ki. 

 

2. FEJEZET 

ULTRALIGHT REPÜL GÉP PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (ULPL) 

ULTRALIGHT REPÜL GÉP JOGOSÍTÁS (ULR), REPÜLÉS OKTATÓI JOGOSÍTÁS (FI(UL)), 
VONTATÓ JOGOSÍTÁS 

2.1. ULTRALIGHT REPÜL GÉP PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (ULPL) 

2.1.1. A ULPL engedélyesének el jogai 

2.1.1.1. A ultralight repül gép pilóta szakszolgálati engedély engedélyesének joga van parancsnok-
pilótaként bármely egy- és kétüléses ultralight repül gépen tevékenykedni. 
 
2.1.1.2. Kétüléses ultralight repül gépen – az adott jogosítással – egyéb gazdasági tevékenység 
végzésére jogosult (a 19. életév betöltése után), ha a megel z  90 napban legalább 3 fel- és 
leszállást teljesített az adott típusú ultralight repül gépen. 
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2.1.1.3. A ultralight repül gép pilóta szakszolgálati engedély engedélyese akkor láthat el ultralight 
repül gépen légijárm -vezet i tevékenységet, ha rendelkezik ultralight repül gép jogosítással. Az 
ultralight repül gép jogosítást a szakszolgálati engedélybe be kell jegyezni. 
 
2.1.1.4. A ultralight repül gép pilóta szakszolgálati engedély engedélyesének jogai gyakorlásakor 
figyelembe veend  körülmények: 
 
Éjszakai min sítés VFR szerint. Ha az engedélyes el jogait éjszaka kívánja gyakorolni, legalább 3 óra 
éjszakai repült id t kell teljesítenie, amely tartalmaz 2 órányi kétkormányos képzést, továbbá 5 
egyedüli fel- és leszállást, teljes megállással. A légiközlekedési hatóság által meghatározott jártassági 
vizsga után az éjszakai min sítést be kell jegyezni a szakszolgálati engedélybe NVFR jogosításként. 
 

2.1.2. A ULPL megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A ULPL kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. A kérelem tartalmazza az 
ULR kiadása iránti kérelmet is. 

2.1.1.1. Életkor 

A ULPL kérelmez nek be kell töltenie a 17. életévet. 

2.1.1.2. Szakszolgálati követelmények 

A ULPL kérelmez nek rendelkeznie kell SULPL szakszolgálati engedéllyel. 

2.1.1.3. Képzési követelmények 

A ULPL kérelmez nek meg kell szereznie a ULR-t. 

2.2. ULTRALIGHT REPÜL GÉP JOGOSÍTÁS (ULR) 

2.2.1. A ULR megszerzésének feltételei 

2.2.1.1. Repülési képzési követelmények 

(1) A ULR kérelmez nek oktatásban kell részesülnie az alábbi témakörökben: 

a) repülés el tti el készítés;  
b) a repül téri és forgalmi m veletek, összeütközést elkerül  eljárások és biztonsági 

eljárások; 
c) a repül gép küls , vizuális átvizsgálása; 
d) kritikusan alacsony sebességgel való repülés, kezdeti és teljes átesés felismerése és 

az abból való kivétel technikája; 
e) kritikus repülési sebességgel való repülés, dugóhúzó illetve a zuhanó-spirál 

felismerése és abból való kivétel technikája; 
f) normál és oldalszélben végrehajtott felszállások és leszállások; 
g) motornélküli siklások, behelyezkedések és rövidpályás leszállások; 
h) útvonalrepülés látás melletti tájékozódás alapján, helyszámító eljárással;  
i) vészhelyzeti eljárások;  

 
(2)  A ULR gyakorlati képzés tematikáját, a tantárgyak alapján a légiközlekedési hatóság 
adja ki. 

2.2.1.2.Repülési tapasztalat 

(1) A kérelmez nek ultralight pilótaként nem kevesebb, mint 45 óra repülési id t kell 
megszereznie. Ebb l minimum 25 órának két kormányos kiképzésnek kell lennie.  

(2) A 45 órából 5 óra végrehajtása történhet földi repülés-gyakorló berendezésen.  
(3) A kérelmez nek jogosított repül oktató felügyelete alatt ultralight repül kben nem 

kevesebb, mint 10 óra egyedül-repülési id t kell megszereznie, beleértve 5 óra útvonal-repülési id t 
egyedül- repüléssel, amelynek során legalább egy olyan útvonalrepülés is végrehajtásra kerül, 
amelynek hossza nem kevesebb, mint 150km, és amelynek során két különböz  repül téren teljes 
megállásos leszállást hajt végre.  
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2.2.1.3. Jóváírás 

2.2.1.3.1. Ha a kérelmez  a 3. melléklet szerint kiadott repül gép pilóta szakszolgálati engedéllyel és 
érvényes osztály-, vagy típusjogosítással rendelkezik a 2.2.1.2. (1) pontban meghatározott repülési 
id  10 órára csökkenthet , amelynek kétkormányos képzésnek kell lennie. A kétkormányos képzés 
tematikáját a légiközlekedési hatóság adja ki, amelynek a normál repülések és a vészhelyzetek 
gyakorlását kell tartalmaznia. 
2.2.1.3.2. Ha a kérelmez  helyb l felszálló repül gép (powered lift) pilóta vagy vitorlázó-repül gép 
pilóta szakszolgálati engedéllyel (növendékpilóta szakszolgálati engedély kivételével) rendelkezik, 
annak a fent említett légijárm vön teljesített parancsnok-pilóta id  10%-kával csökkenthet  a 2.2.1.2. 
(1) pontban meghatározott repülési id , de a csökkentés maximum 6 óra lehet. 
 
2.2.1.4. Elméleti és jártassági vizsga 

2.2.1.4.1. Elméleti ismeretek vizsgája 

A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, amely az ultralight 
repül gép pilóta szakszolgálati engedély birtokosára vonatkozó jogoknak megfelel, a 1.2.3. pontban 
meghatározott témakörökben. 
 
2.2.1.4.2. Jártassági vizsga 

A kérelmez nek az 1. függelékben meghatározott jártassági vizsgán bizonyítania kell, hogy képes 
ultralight repül gép parancsnok-pilótaként végrehajtani a 2.2.1.1. pontban el írt eljárásokat és 
man vereket, és képes:  

a) felismerni és kezelni a fenyeget  jelenségeket és hibákat,  
b) az ultralight repül gépet a határértékeken belül üzemeltetni, 
c) az összes man vert simán és pontosan végrehajtani, 
d) jó ítél képességet és repülési készségeket tanúsítani, 
e) légiforgalmi ismereteit alkalmazni, és 
f) az ultralight repül gép vezetését folytonosan fenntartani oly módon, hogy egy eljárás, vagy 

man ver sikeres végeredménye biztosított legyen. 

2.2.2. Érvényességi id , meghosszabbítás, megújítás 

2.2.2.1. Érvényességi id  

(1) A ULR a kiadástól számított 2 évig érvényes. Az érvényességi id szakon belüli 
meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 2 évig érvényes. 

(2) A ULR érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati engedély engedélyese 
nem gyakorolhatja a szakszolgálati engedélyb l származó, a 2.1.1. pontban meghatározott 
el jogokat. 

2.2.2.2. Meghosszabbítás 

(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megel z  2 évben 12 
hónaponként 10 órát repült és 4 útvonalrepülést teljesített önállóan, akkor a jogosítás 2 évre 
meghosszabbítható. 

(2) Ha a jogosítás engedélyese a 2.2.2.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem 
teljesíti, akkor gyakorlatba hozó repülésen kell részt vennie repülés oktatóval (FI(UL)), amit a 
repülési naplóban e rendeletre való hivatkozással rögzíteni kell, továbbá a 2.2.1.3.2. pontban 
meghatározottak szerint készség ellen rzést kell végrehajtania repülés vizsgáztatóval 
FE(UL). 

2.2.2.3. Megújítás 

A kérelmez nek a 2.1.2. és a 2.2.1. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie. 
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2.3. REPÜLÉS-OKTATÓI JOGOSÍTÁS (FI(UL)) 

 
2.3.1. A repülés-oktatói jogosítás engedélyesének el jogai 

A repülés-oktatói jogosítás (FI(UL) engedélyesének joga van: 
 

(1) felügyelni a növendék pilóta által végrehajtott egyedül-repülést, és  
(2) repülésoktatást végrehajtani ultralight repül gép pilóta szakszolgálati engedély, ultralight 

repül gép jogosítás, repülés-oktatói jogosítás és vontató jogosítás kiadása céljából,  
amennyiben az oktató:  

a) rendelkezik ultralight repül gép szakszolgálati engedéllyel és ultralight repül gép 
jogosítással, 

b) szakszolgálati engedélyében érvényes a repülés-oktatói jogosítása, 
c) rendelkezik legalább azzal az ultralight szakszolgálati engedéllyel és jogosítással, 

amelyre az oktatást végre akarja hajtani, 
(3) gazdasági célú légiközlekedésben részt vev  ultralight repül gépen pilótaként 

tevékenykedni. 
 

2.3.2. A repülés-oktatói jogosítás megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A repülés-oktatói jogosítás kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

2.3.2.1.Életkor 

Az FI(UL) kérelmez nek be kell töltenie a 20. életévet. 
 

2.3.2.2. Iskolai végzettség 

Az FI(UL) kérelmez nek legalább középfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie. 
 

2.3.2.3. Szakszolgálati követelmények 

A kérelmez nek ultralight repül gép pilóta szakszolgálati engedéllyel és érvényes ultralight repül gép 
jogosítással kell rendelkeznie. 
 
2.3.2.4. Képzési követelmények 

2.3.2.4.1.Elméleti ismeretek képzése 

 
(1) A ultralight repül gép repülés-oktatói jogosítást kérelmez nek a következ  elméleti 

témákból kell elméleti képzést kapnia: 
 

a) az alkalmazott oktatás technikái, 
b) a növendék teljesítményének értékelése azon témakörökben, amelyekben földi 

oktatást kap,  
c) az elsajátítás folyamata, 
d) a hatékony tanítás elemei, 
e) a növendék értékelése, és tesztelési, kiképzési filozófiák,  
f) a kiképzési program felépítése, 
g) a feladatok megtervezése,  
h) osztálytermi oktatás technikái, 
i) kiképzési eszközök használata, beleértve a repülési szimulátor gyakorló-

berendezést, ha alkalmazható, 
j) a növendék hibáinak értékelése és javítása, 
k) a repülésoktatásra vonatkozó emberi tényez k, beleértve a fenyeget  jelenségek 

és hibák kezelését. 
l) a ultralight repül gépen a rendszer meghibásodások szimulálásával és a helytelen 

m ködéssel együtt járó veszélyek  
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(2) A ultralight repül gép repülés-oktatói jogosítás (FI(UL)) elméleti képzés tematikáját, a 
témák alapján a légiközlekedési hatóság adja ki. 

 
2.3.2.4.2. Repülési képzés 

 
(1) A kérelmez nek oktatásban kell részesülnie ultralight repül gépen.  
(2) Az oktatónak gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmez  a légiközlekedési hatóság által 

kiadott tematika szerinti oktatásban részesüljön legalább az alább megadott témakörökben: 
 

a) a repülésoktatási technikákból oktatásban kell részesülni, beleértve a 
szemléltetést, a növendék gyakorlati eljárásokat, az általános növendék-hibák felismerését 
és javítását, és  

b) gyakorolnia kell az oktatási technikákat mindazon repülési man verben és 
eljárásokban, amelyekben repülésoktatást kíván végrehajtani. 

 
 
2.3.2.5. Repülési tapasztalat 

A kérelmez nek nem kevesebb, mint 200 óra repült id vel kell rendelkeznie ultralight repül gépen. 
 
2.3.2.6. Elméleti és jártassági vizsga 

2.3.2.6.1. Elméleti ismeretek vizsgája 

 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, amely a repülés-oktatói 
jogosításnak (FI(UL) megfelel, a 2.3.2.4.1. pontban meghatározott témakörökben. 
 
2.3.2.6.2. Jártassági vizsga 

 
A kérelmez nek jártassági vizsgán kell bizonyítania, hogy képes ultralight repül gépen oktatni 
azokban a témakörökben, amelyben repülésoktatást kell végeznie, beleértve a repülés el tti, a 
repülés utáni és földi oktatást is.  
 

2.3.3. Érvényességi id , meghosszabbítás, megújítás 

2.3.3.1. Érvényességi id  

(1) A repülés-oktatói jogosítás a kiadástól számított 3 évig érvényes. Az érvényességi 
id szakon belüli meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 3 évig érvényes. 

(2) A repülés-oktatói jogosítás érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati 
engedély engedélyese nem gyakorolhatja a jogosításból származó el jogokat. 

2.3.3.2. Meghosszabbítás 

(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megel z  36 hónapban 10 órát 
oktatott 12 hónaponként, akkor a jogosítás 3 évre meghosszabbítható. 

(2) Ha a jogosítás engedélyese a 2.3.3.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem 
teljesíti, akkor a 2.3.2.6.2. pontban meghatározottak szerint készség ellen rzést kell 
végrehajtania repülés-oktatói jogosítással rendelkez  repülés-vizsgáztatóval FE(UL). 

2.3.3.3. Megújítás 

A kérelmez nek a 2.3.2.3.-2.3.2.6. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.  
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2.4. VONTATÓ JOGOSÍTÁS 

 
2.4.1. A vontató jogosítás engedélyesének el jogai 

A vontató jogosítás engedélyesének joga van motor nélküli légi járm vek vontatására, illetve 
transzparens-vontatásra.  
 

2.4.2. A vontató jogosítás megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A vontató jogosítás kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

2.4.2.1. Életkor 

A vontató jogosítást kérelmez nek be kell töltenie a 20. életévet. 

2.4.2.2. Szakszolgálati követelmények 

A kérelmez nek ultralight repül gép pilóta szakszolgálati engedéllyel érvényes ultralight repül gép 
jogosítással kell rendelkeznie. 

2.4.2.3. Képzési követelmények 

2.4.2.3.1. Elméleti ismeretek képzése 

 
(1) Az ultralight repül gép vontató jogosítást kérelmez nek a következ  elméleti 

tantárgyakból kell elméleti képzést kapnia: 
a) repülési szabályok, 
b) vészhelyzetek, 
c) vontatásos repülés végrehajtásának szabályai 
 

(2) Az ultralight repül gép vontató jogosítás elméleti képzés tematikáját, a tantárgyak 
alapján a légiközlekedési hatóság adja ki. 

 
2.4.2.3.2. Repülési képzés 

 
(1) A kérelmez nek kétkormányos oktatásban kell részesülnie ultralight repül gépen.  
(2) Az oktatónak gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmez  a légiközlekedési hatóság által 

kiadott tematika szerinti oktatásban részesüljön. 
 

2.4.2.4. Repülési tapasztalat 

A kérelmez nek nem kevesebb, mint 200 repült órával kell rendelkeznie ultralight repül gépen. 
 
2.4.2.5. Jóváírás 

Ha a kérelmez  érvényes vontató jogosítással rendelkezik repül gépre, akkor a 2.4.2.3.2. pontban 
meghatározott tematika repült ideje 25%-kal csökkenthet . 

2.4.2.6. Elméleti és jártassági vizsga 

2.4.2.6.1. Elméleti ismeretek vizsgája 

 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, amely a vontató 
jogosításnak megfelel, az 2.4.2.3.1. pontban meghatározott témakörökben. 
 
2.4.2.6.2. Jártassági vizsga 

 
(1) A kérelmez nek jártassági vizsgán kell bizonyítania, hogy képes ultralight repül géppel 

vontatásos repüléseket végrehajtani. 
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(2) A jártassági vizsgának a következ ket kell tartalmaznia: 

a) 200 m-es iskolakör vontatás, leoldás a leszállójel fölött. 
b) légtérvontatás jobb és bal emelked  fordulókkal 400 m –es magasságig, lehúzás 

maximum 2 m/s süllyedéssel, majd leoldás a leszállójel fölött. 

2.4.3. Érvényességi id , meghosszabbítás, megújítás 

2.4.3.1. Érvényességi id  

(1) A vontató jogosítás a kiadástól számított 2 évig érvényes. Az érvényességi id szakon 
belüli meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 2 évig érvényes. 

(2) A vontató jogosítás érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati engedély 
engedélyese nem gyakorolhatja a jogosításból származó el jogokat. 

2.4.3.2. Meghosszabbítás 

(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megel z  2 évben évenként 20 
db vontatást hajtott végre, akkor a jogosítás 2 évre meghosszabbítható. 

(2) Ha a jogosítás engedélyese a 2.4.3.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem 
teljesíti, akkor gyakorlatba hozó repülésen kell részt vennie vontató jogosítással 
rendelkez  repülési oktatóval (FI(UL)), amit a repülési naplóban e rendeletre való 
hivatkozással rögzíteni kell, továbbá a 2.4.2.6.2. pontban meghatározottak szerint 
készség ellen rzést kell végrehajtania vontató jogosítással rendelkez  repülés-
vizsgáztatóval FE(UL). 

2.4.3.4. Megújítás 

A kérelmez nek a 2.4.2.2.-2.4.2.6. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.  

3. FEJEZET 

REPÜLÉS-VIZSGÁZTATÓI FELHATALMAZÁS (FE(UL) 

3.1. REPÜLÉS-VIZSGÁZTATÓI FELHATALMAZÁS (FE(UL)) 

 
3.1.1. A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(UL)) engedélyesének el jogai 

A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás engedélyesének joga van vizsgák, ellen rzések levezetésére, 
kiértékelésére. 

3.1.2. A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(UL)) megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(UL)) kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete 
tartalmazza. 

3.1.2.1. Életkor 

A repülés-vizsgáztatói felhatalmazást (FE(UL)) kérelmez nek be kell töltenie a 21. életévet. 

3.1.2.2. Szakszolgálati követelmények 

(1) A vizsgáztatónak olyan engedéllyel és jogosítással, valamint ehhez tartozó oktatói el joggal 
kell rendelkeznie legalább, mint amilyen engedély és/vagy jogosítás jártassági vizsgájának és/vagy 
készség ellen rzésének levezetésére felhatalmazzák. 

(2) A vizsgáztatónak olyan engedéllyel kell rendelkeznie, hogy parancsnokként vezethesse a 
jártassági vizsga, vagy készség ellen rzés során használt ultralight repül gépet.  

3.1.2.3. Elméleti ismeretek képzése 

A ultralight repül gép repülés-vizsgáztatói felhatalmazást (FE(UL)) kérelmez nek a légiközlekedési 
hatóság által megtartott elméleti képzésen kell részt vennie. 
 



23450 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám

3.1.2.4. Repülési tapasztalat 

A ultralight repül gép repülés-vizsgáztatói felhatalmazást (FE(UL)) kérelmez nek legalább 400 óra 
repült id vel kell rendelkeznie ultralight repül gépen, amelyb l legalább 200 órát repülés oktatásban 
kell végrehajtania. 
 
3.1.2.5. Jártassági vizsga 

(1) A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelmez jének le kell vezetnie egy jártassági vizsgát 
vizsgáztatói szerepkörben, beleértve a felkészítést, a jártassági vizsga levezetését, a vizsgázó 
személy kiértékelését, a repülés utáni eligazítást és a dokumentálást.  

(2) A felhatalmazásához szükséges vizsgát légiközlekedési hatósági felügyel , vagy a 
légiközlekedési hatóság által erre a célra felhatalmazott, gyakorlott vizsgáztatónak kell felügyelnie.  

 

3.1.3. Érvényességi id , újraengedélyezés 

3.1.3.1. Érvényességi id  

A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(UL)) a kiadástól számított 3 évig érvényes.  

3.1.3.2. Újraengedélyezés 

(1) Az újbóli engedélyezéshez a vizsgáztatónak évente legalább két jártassági ellen rzést, 
vagy készség ellen rzést kell végrehajtania a három éves érvényességi id szakon belül. 

(2) A megbízás ideje alatt évente legalább egyszer egy jártassági ellen rzés vagy készség 
ellen rzés végrehajtása során jelen kell lennie egy légiközlekedési hatósági felügyel nek, vagy erre a 
feladatra megbízott rangid s vizsgáztatónak, aki kiértékeli a vizsgáztatást. Ezen kiértékelés alapján a 
légiközlekedési hatóság újraengedélyezheti a repülés-vizsgáztatói felhatalmazást. 
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1. függelék - A jártassági vizsga tartalma az ultralight repül gép jogosítás (ULR) kiadásához 

1. RÉSZ 
REPÜLÉS EL TTI M VELETEK és INDULÁSI ELJÁRÁSOK 

Ellen rz  lista használata, repülés közbeni tevékenység (légi járm  ellen rzése 

szemrevételezéssel, jégtelenítési eljárások, stb.) alkalmazása minden részben. 

a Repülés el tti dokumentációs és id járási adatok összeállítása 

b Tömeg-, súly- és teljesítmény-számítások 

c Légijárm -ellen rzés és kiszolgálás 

d Motor indítása és indítás utáni eljárások 

e Gurulás és repül téri eljárások, felszállás el tti ellen rzés 

f Felszállás és a felszállás utáni ellen rzés 

g Repül tér-indulási eljárások 

h ATC összeköttetés betartása, rádiózás 

2. RÉSZ 
ÁLTALÁNOS REPÜLÉSI TEVÉKENYSÉG 

a ATC összeköttetés - betartása, rádiózás 

b Iránytartás és vízszintes repülés, sebességmódosítással 

c Emelkedés: 

i. Legjobb emelkedés mértéke 

ii. Emelked  fordulók 

iii. Vízszintes repülés (átmenet a vízszintes repülésbe) 

d Közepes (30°-os) fordulók 

e Túldöntött (45°-os) fordulók, zuhanó-spirál felismerése, és az abból való kivétel 

f Repülés kritikusan kis sebességgel, fékszárnnyal és fékszárny nélkül 

g Átesések: 

i. Tiszta átesés és teljesítménnyel való felvétel 

ii. Közelítés az áteséshez, 20°-os bedöntés  süllyed  fordulóban 

iii. Átesés lebegtetési helyzetben 

h Süllyedés: 

i. Teljesítménnyel és teljesítmény nélkül  

ii. Süllyed  fordulók (túldöntött sikló fordulók) 

iii. Felvétel süllyedésb l (átmenet a vízszintes repülésbe) 



23452 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám

3. RÉSZ 
ÚTVONAL-ELJÁRÁSOK 

a Repülési terv, helyszámító eljárás és térképolvasás 

b Magasság-, irány- és sebességtartás,  

c A tervezett repült id  (ETA) újraellen rzése, a fedélzeti napló vezetése 

d Útvonal-változtatás kitér  repül tér felé (tervezés és végrehajtás) 

e Rádió navigációs és GPS eszközök használatának ismerete (ha van) 

f Alapvet  m szerrepül  ellen rzés (180°-os forduló szimulált IMC-ben) 

g Repülés végrehajtás (ellen rzések, üzemanyag-rendszer és porlasztó-jegesedés, stb. ) 

ATC összeköttetés betartása, rádiózás 

4. RÉSZ 
MEGKÖZELÍTÉSI ÉS LESZÁLLÁSI ELJÁRÁSOK 

a Repül téri megközelítési eljárások 

b Pontos leszállás (rövidpályás leszállás) oldalszeles leszállás, ha a megfelel  feltételek 

adottak 

c Fékszárny nélküli leszállás 

d Pálya megközelítése levett teljesítménnyel  

e Földet érés és továbbrepülés 

f Átstartolás alacsony magasságból 

g ATC kapcsolattartás, R/T eljárások 

h Repülés utáni teend k 

 
 

5. RÉSZ 
RENDELLENESSÉGI ÉS VÉSZHELYZETI ELJÁRÁSOK 

Ez a rész az 1-4 részekkel kombinálható 

a Felszállás utáni szimulált motorhiba  

b Szimulált kényszerleszállás  

c Motorleállítás és újraindítás  

d Motorleállítás körültekint  leszállással 

e Dugóhúzó felismerése és megszüntetése. 

f Szóbeli kérdések 

 



10. melléklet a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelethez
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Autogiro pilóta szakszolgálati engedélyre vonatkozó követelmények 
 

Szakszolgálati 
engedély 
megnevezése 

Szakszolgálati 
engedélybe 
történ  
bejegyzés 

Szakszolgálati 
engedély 
rovatszáma 

Szakszolgálati 
engedélyhez 
adható jogosítás 

Szakszolgálati 
engedélybe 
történ  
bejegyzés 

Szakszolgálati 
engedély 
rovatszáma 

Érvényességi id  

Növendék 
autogiro pilóta 
szakszolgálati 
engedély 

SAGPL 
 

II - -  érvényét veszti, 
ha az engedélyes 
AGPL 
szakszolgálati 
engedélyt szerez, 
de max. 3 év 

Autogiro pilóta 
szakszolgálati 
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1. FEJEZET 
NÖVENDÉK AUTOGIRO PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (SAGPL) 

 

1.1. A SAGPL engedélyesének el jogai 

(1) A SAGPL engedélyes el joga egyedül-repülés végrehajtása autogiron, repülésoktató felügyelete 
alatt. 

(2) Nemzetközi repülésben résztvev  autogiroban a növendékpilóta nem repülhet egyedül, csak 
akkor, ha a Magyar Köztársaság és az érintett állam között erre vonatkozó megállapodást kötött.  

1.2. A SAGPL megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A SAGPL kérelem mintáját a 2. melléklet tartalmazza. 

1.2.1. Életkor 

A SAGPL kérelmez nek be kell töltenie a 16. életévet. 

1.2.2. Iskolai végzettség 

A SAGPL kérelmez nek rendelkeznie kell legalább alapfokú iskolai végzettséggel. 

1.1.1. Elméleti ismereti képzési követelmények 

(1) A SAGPL kérelmez nek sikeresen el kell végeznie az autogiro elméleti ismereti képzést. 

(2) Az autogiro elméleti ismereti képzés tantárgyait az 1. függelék tartalmazza. 

(3) Az autogiro elméleti képzés tematikáját, a (2) bekezdésben meghatározott tantárgyak 
alapján a légiközlekedési hatóság adja ki. 

 
2. FEJEZET 

AUTOGIRO PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (AGPL) 

AUTOGIRO JOGOSÍTÁS (AGR), REPÜLÉS OKTATÓI JOGOSÍTÁS (FI(AG)), 

2.1. AUTOGIRO PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (AGPL) 

2.1.1. Az AGPL engedélyesének el jogai 

2.1.1.1. Az autogiro pilóta szakszolgálati engedély engedélyesének joga van parancsnok-pilótaként 
bármely egy- és kétüléses autogiron tevékenykedni. 
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2.1.1.2. Kétüléses autogiron személy-szállításra jogosult (a 19. életév betöltése után), ha a megel z  
90 napban legalább 3 fel- és leszállást teljesített az adott típusú autogiron. 
 
2.1.1.3. Az autogiro pilóta szakszolgálati engedély engedélyese akkor láthat el autogiron 
légijárm vezet i tevékenységet, ha rendelkezik autogiro jogosítással. Az autogiro jogosítást a 
szakszolgálati engedélybe be kell jegyezni. 
 

2.1.1. 2.1.2. Az AGPL megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: Az AGPL kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. A kérelem tartalmazza 
az AGR kiadása iránti kérelmet is. 

2.1.2.1. Életkor 

Az AGPL kérelmez nek be kell töltenie a 17. életévet. 

2.1.2.2. Szakszolgálati követelmények 

Az AGPL kérelmez nek rendelkeznie kell SAGPL szakszolgálati engedéllyel. 

2.1.2.3. Képzési követelmények 

Az AGPL kérelmez nek meg kell szereznie az AGR-t. 

2.2. AUTOGIRO JOGOSÍTÁS (AGR) 

2.2.1. Az AGR megszerzésének feltételei 

2.2.1.1. Repülési képzési követelmények 

(1) Az AGR kérelmez nek el kell végeznie az autogiro gyakorlati képzést. 

(2) Az autogiro gyakorlati képzést a 2. függelék tartalmazza. 

(3) Az autogiro gyakorlati képzés tematikáját, a (2) bekezdésben meghatározottak alapján a 
légiközlekedési hatóság adja ki. 

2.2.1.2. Repülési tapasztalat 

(1) A kérelmez nek autogiro pilótaként nem kevesebb, mint 30 óra repülési id t kell 
megszereznie. Ebb l minimum 23 órának két kormányos képzésnek kell lennie.  

 
(2) A kérelmez nek jogosított repül oktató felügyelete alatt autogiron nem kevesebb, mint 7 

óra egyedül-repülési id t kell megszereznie, beleértve 3 óra útvonal-repülési id t egyedül- repüléssel.  
 

2.2.1.3. Jóváírás 

Ha a kérelmez  repül gép pilóta, vagy helikopter pilóta, vagy helyb l felszálló repül gép (powered lift) 
pilóta, vagy vitorlázó-repül gép pilóta, vagy ultralight pilóta szakszolgálati engedéllyel (növendékpilóta 
szakszolgálati engedély kivételével) rendelkezik a 2.2.1.2. (1) pontban meghatározott repülési id  27 
órára csökkenthet .  
 
2.2.1.4. Elméleti és jártassági vizsga 

2.2.1.4.1. Elméleti ismeretek vizsgája 

A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, amely az autogiro pilóta 
szakszolgálati engedély birtokosára vonatkozó jogoknak megfelel, a 1.2.3. pontban meghatározott 
témakörökben. 

2.2.1.4.2. Jártassági vizsga 

A kérelmez nek jártassági vizsgán kell bizonyítania, hogy képes autogiro parancsnok-pilótaként 
végrehajtani a 2.2.1.1. pontban el írt eljárásokat és man vereket, és képes:  

a) felismerni és kezelni a fenyeget  jelenségeket és hibákat,  
b) az autogirot a határértékeken belül üzemeltetni, 
c) az összes man vert simán és pontosan végrehajtani, 
d) jó ítél képességet és repülési készségeket tanúsítani, 
e) légiforgalmi ismereteit alkalmazni, és 
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f) az autogiro vezetését folytonosan fenntartani oly módon, hogy egy eljárás, vagy man ver 
sikeres végeredménye biztosított legyen. 
 

2.2.2. Érvényességi id , meghosszabbítás, megújítás 

2.2.2.1. Érvényességi id  

(1) Az AGR a kiadástól számított 2 évig érvényes. Az érvényességi id szakon belüli 
meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 2 évig érvényes. 

(2) Az AGR érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati engedély engedélyese 
nem gyakorolhatja a szakszolgálati engedélyb l származó, a 2.1.1. pontban meghatározott 
el jogokat. 

2.2.2.2. Meghosszabbítás 

(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megel z  2 évben 12 
hónaponként 10 órát repült és 4 útvonalrepülést teljesített önállóan, akkor a jogosítás 2 évre 
meghosszabbítható. 

(2) Ha a jogosítás engedélyese a 2.2.2.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem 
teljesíti, akkor gyakorlatba hozó repülésen kell részt vennie repülésoktatóval (FI(AG)), amit a 
repülési naplóban e rendeletre való hivatkozással rögzíteni kell, továbbá a 2.2.1.3.2. pontban 
meghatározottak szerint készség ellen rzést kell végrehajtania repülésvizsgáztatóval 
FE(AG). 

2.2.2.3. Megújítás 

A kérelmez nek a 2.1.2. és a 2.2.1. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie. 

2.3. REPÜLÉS-OKTATÓI JOGOSÍTÁS (FI(AG)) 

 
2.3.1. A repülés-oktatói jogosítás (FI(AG)) engedélyesének el jogai 

A repülés-oktatói jogosítás (FI(AG) engedélyesének joga van: 
 

(1) felügyelni a növendék pilóta által végrehajtott egyedül-repülést, és  
(2) repülésoktatást végrehajtani autogiro pilóta szakszolgálati engedély, autogiro jogosítás, 

repülés-oktatói jogosítás kiadása céljából,  
amennyiben az oktató:  

a) rendelkezik autogiro szakszolgálati engedéllyel és autogiro jogosítással, 
b) szakszolgálati engedélyében érvényes a repülés-oktatói (FI(AG)) jogosítása, 
c) rendelkezik legalább azzal az autogiro szakszolgálati engedéllyel és jogosítással, 

amelyre az oktatást végre akarja hajtani, 
(3) gazdasági célú légiközlekedésben részt vev  autogiron pilótaként tevékenykedni. 

 
2.3.2. A repülés-oktatói jogosítás megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A repülés-oktatói jogosítás kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

2.3.2.1. Életkor 

Az FI(AG) kérelmez nek be kell töltenie a 20. életévet. 
 

2.3.2.2. Iskolai végzettség 

Az FI(AG) kérelmez nek legalább középfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie. 
 

2.3.2.3. Szakszolgálati követelmények 

A kérelmez nek autogiro pilóta szakszolgálati engedéllyel és érvényes autogiro jogosítással kell 
rendelkeznie. 
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2.3.2.4. Képzési követelmények 

2.3.2.4.1. Elméleti ismeretek képzése 

 
(1) A autogiro repülés-oktatói jogosítást kérelmez nek a következ  elméleti témákból kell 

elméleti képzést kapnia: 
 

a) az alkalmazott oktatás technikái, 
b) a növendék teljesítményének értékelése azon témakörökben, amelyekben földi 

oktatást kap,  
c) az elsajátítás folyamata, 
d) a hatékony tanítás elemei, 
e) a növendék értékelése, és tesztelési, kiképzési filozófiák,  
f) a kiképzési program felépítése, 
g) a feladatok megtervezése,  
h) osztálytermi oktatás technikái, 
i) kiképzési eszközök használata, beleértve a repülési szimulátor gyakorló-

berendezést, ha alkalmazható, 
j) a növendék hibáinak értékelése és javítása, 
k) a repülésoktatásra vonatkozó emberi tényez k, beleértve a fenyeget  jelenségek 

és hibák kezelését. 
l) a autogiron a rendszer meghibásodások szimulálásával és a helytelen m ködéssel 

együtt járó veszélyek  
 

(2) A autogiro repülés-oktatói jogosítás (FI(AG)) elméleti képzés tematikáját, a témák 
alapján a légiközlekedési hatóság adja ki. 

 
2.3.2.4.2. Repülési képzés 

 
(1) A FI(AG) kérelmez nek el kell végeznie autogiron a gyakorlati képzést. 
(2) A gyakorlati képzést a 3. függelék tartalmazza. 
(3) Az oktatónak gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmez  a légiközlekedési hatóság által 
a (2) pont alapján kiadott tematika szerinti, és legalább az alább megadott témakörök 
oktatásában, részesüljön: 

a) a repülésoktatási technikákból oktatásban kell részesülni, beleértve a 
szemléltetést, a növendék gyakorlati eljárásokat, az általános növendék-hibák felismerését 
és javítását, és  

b) gyakorolnia kell az oktatási technikákat mindazon repülési man verben és 
eljárásokban, amelyekben repülésoktatást kíván végrehajtani. 

 
2.3.2.5. Repülési tapasztalat 

(1) A kérelmez nek nem kevesebb, mint 350 óra repült id vel kell rendelkeznie autogiron. 
(2) A gyakorlati képzés ideje nem lehet kevesebb 10 repült óránál. 

 
2.3.2.6. Jóváírás 

 
Ha a kérelmez  repül gépen, vagy helikopteren, vagy helyb l felszálló repül gépen (powered lift), 
vagy vitorlázó-repül gépen, vagy ultralighton pilótaként 100 óra repült id vel rendelkezik a 2.3.2.5. (1) 
pontban meghatározott repülési id  250 órára csökkenthet . 
 
2.3.2.7. Elméleti és jártassági vizsga 

2.3.2.7.1. Elméleti ismeretek vizsgája 

 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, amely a repülés-oktatói 
jogosításnak (FI(AG) megfelel, a 2.3.2.4.1. pontban meghatározott témakörökben. 
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2.3.2.7.2. Jártassági vizsga 

 
A kérelmez nek jártassági vizsgán kell bizonyítania, hogy képes autogiron oktatni azokban a 
témakörökben, amelyben repülésoktatást kell végeznie, beleértve a repülés el tti, a repülés utáni és 
földi oktatást is.  
 

2.3.3. Érvényességi id , meghosszabbítás, megújítás 

2.3.3.1. Érvényességi id  

(1) A repülés-oktatói jogosítás a kiadástól számított 3 évig érvényes. Az érvényességi 
id szakon belüli meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 3 évig érvényes. 

(2) A repülés-oktatói jogosítás érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati 
engedély engedélyese nem gyakorolhatja a jogosításból származó el jogokat. 

2.3.3.2. Meghosszabbítás 

(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megel z  36 hónapban 10 órát 
oktatott 12 hónaponként, akkor a jogosítás 3 évre meghosszabbítható. 

(2) Ha a jogosítás engedélyese a 2.3.3.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem 
teljesíti, akkor a 2.3.2.6.2. pontban meghatározottak szerint készség ellen rzést kell 
végrehajtania repülés-oktatói jogosítással rendelkez  repülés-vizsgáztatóval FE(AG). 

2.3.3.3. Megújítás 

A kérelmez nek a 2.3.2.3.-2.3.2.7. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.  

 
3. FEJEZET 

REPÜLÉS-VIZSGÁZTATÓI FELHATALMAZÁS (FE(AG) 

3.1. REPÜLÉS-VIZSGÁZTATÓI FELHATALMAZÁS (FE(AG)) 

 
3.1.1. A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(AG)) engedélyesének el jogai 

A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás engedélyesének joga van vizsgák, ellen rzések levezetésére, 
kiértékelésére. 

3.1.2. A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(AG)) megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(AG)) kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete 
tartalmazza. 

3.1.2.1. Életkor 

A repülés-vizsgáztatói felhatalmazást (FE(AG)) kérelmez nek be kell töltenie a 21. életévet. 
 

3.1.2.2. Szakszolgálati követelmények 

(1) A vizsgáztatónak olyan engedéllyel és jogosítással, valamint ehhez tartozó oktatói el joggal 
kell rendelkeznie legalább, mint amilyen engedély és/vagy jogosítás jártassági vizsgájának és/vagy 
készség ellen rzésének levezetésére felhatalmazzák. 

(2) A vizsgáztatónak olyan engedéllyel kell rendelkeznie, hogy parancsnokként vezethesse a 
jártassági vizsga, vagy készség ellen rzés során használt autogirot.  
 
3.1.2.3. Elméleti ismeretek képzése 

A autogiro repülés-vizsgáztatói felhatalmazást (FE(AG)) kérelmez nek a légiközlekedési hatóság által 
megtartott elméleti képzésen kell részt vennie. 
 
3.1.2.4. Repülési tapasztalat 

A autogiro repülés-vizsgáztatói felhatalmazást (FE(AG)) kérelmez nek legalább 450 óra repült id vel 
kell rendelkeznie autogiron, amelyb l legalább 100 órát repülés oktatásban kell végrehajtania. 
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3.1.2.5. Jártassági vizsga 

 
(1) A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás kérelmez jének le kell vezetnie egy jártassági vizsgát 

vizsgáztatói szerepkörben, beleértve a felkészítést, a jártassági vizsga levezetését, a vizsgázó 
személy kiértékelését, a repülés utáni eligazítást és a dokumentálást.  

(2) A felhatalmazásához szükséges vizsgát légiközlekedési hatósági felügyel , vagy a 
légiközlekedési hatóság által erre a célra felhatalmazott, gyakorlott vizsgáztatónak kell felügyelnie.  

 
 

3.1.3. Érvényességi id , újraengedélyezés 

3.1.3.1.Érvényességi id  

A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(AG)) a kiadástól számított 3 évig érvényes.  

3.1.3.2. Újraengedélyezés 

(1) Az újbóli engedélyezéshez a vizsgáztatónak évente legalább két jártassági ellen rzést, 
vagy készség ellen rzést kell végrehajtania a három éves érvényességi id szakon belül. 

(2) A megbízás ideje alatt évente legalább egyszer egy jártassági ellen rzés vagy készség 
ellen rzés végrehajtása során jelen kell lennie egy légiközlekedési hatósági felügyel nek, vagy erre a 
feladatra megbízott rangid s vizsgáztatónak, aki kiértékeli a vizsgáztatást. Ezen kiértékelés alapján a 
légiközlekedési hatóság újraengedélyezheti a repülés-vizsgáztatói felhatalmazást. 
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1. függelék 

Az autogiro elméleti ismereti képzés 
 
1.1. Elméleti tantárgyak és ajánlott óraszámok: 
 
Ssz. Tantárgy Óraszám 
1 Általános ismeretek 4 óra 
2 Mechanika 8 óra 
3 Aerodinamika 8 óra 
4 Légcsavar 4 óra 
5 Repülés mechanikája 8 óra 
6 Szilárdságtan 6 óra 
7 Szerkezettan 6 óra 
8 Motortan 6 óra 
9 M szertan és különleges berendezések 4 óra 
10 Meteorológia 8 óra 
11 Navigáció 6 óra 
12 Gyakorlati repülés elmélete 8 óra 
13 Típusismeret 6 óra 
14 Üzembentartás 6 óra 
15 Repülési szabályzat 4 óra 
16 Rádió-távbeszél  kezel i ismeretek 4 óra 
17 Els segélynyújtás 2 óra 
18 T zvédelmi ismeretek 2 óra 
 Összesen 100 óra 

 
A tantárgyakra megadott óraszámok természetesen az autogiro pilóta jelölt el képzettségét l függ en 
csak irányszámok. Középiskolát végzett jelölt ennyi id  alatt képes részben korábbi ismereteit 
felfrissíteni, részben az új ismereteket feldolgozni, megtanulni. Az oktató feladata a tanítás-tanulás 
megszervezése, konzultáció tankönyvek, jegyzetek biztosítása. 
 
Tanfolyamszer  kiképzés esetén el adások tartása javasolt, de a csoport el képzettségét l függ en a 
fenti óraszámok módosíthatók. Az elméleti képzés tartalma nem változtatható.  
 
1.2. Részletes tananyag tantárgyanként: 
 
Általános ismeretek  
Bevezetés 
A repülés története 
Repül  szerkezetek felosztása 
Az autogiro repülés múltja és jelene 
 
Mechanika 
Alapfogalmak, fizikai alapismeretek 
Vektoriális m veletek 
Tömeg, súly, er , sebesség, gyorsulás 
Mechanika törvényei (I.II.III.) 
Kör és görbe vonalú mozgás 
Munka, energia, teljesítmény, hatásfok 
Nyomaték, tehetetlenségi nyomaték, pörgetty  
Súlypont, egyensúly 
Impulzus 
Folyadékok és gázok statikája 
Folyadékok és gázok áramlása 
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Aerodinamika  
-Aerodinamikai alapfogalmak 
Áramlás, áramkép, aerodinamikában alkalmazott fizikai törvények 
Léger k keletkezésének magyarázata 
-Forgószárny geometriai jellemz i 
Forgószárny lapát és lapát profil méretei 
Forgószárny átmér , alaprajzi vetület, súrolt felület, fedettségi tényez , fajlagos terhelés 
Forgási sík, forgási kúp, lapát beállítási szög, forgószárny állásszög 
-Forgószárnyon keletkez  er k 
Forgószárny lapátok irányszöge 
Forgási síkban a lapátokra ható er k, forgási kúp kialakulása, változása, csapkodó mozgások 
Áramlási lap és sebesség vektorok elemzése axiális és ferde áramlásban 
- Autórotációs üzemmód 
Autorotáció axiális áramlásnál 
Autorotáció ferde áramlásnál 
-Autogiro repülésének határesetei 
 
Légcsavar  
-Leírása, geometriai jellemz i, szerkezete 
-Légcsavar aerodinamikája 
Lapelem elmélet 
Impulzus elmélet 
-A légcsavar dinamikája 
 
A repülés mechanikája 
- Teljesítményszámítások 
Vízszintes repülés, autogirora ható er k és nyomatékok 
Siklás 
Emelked  repülés 
- Forduló mechanikai viszonyai 
- Felszállás, leszállás, párnahatás 
- Stabilitás, kormányozhatóság 
Alapfogalmak 
Statikus stabilitás 
Dinamikus stabilitás 
Kormányozhatóság 
- Aerodinamikai és rugalmassági er k (aeroelasztikus jelenségek) 
- Forgószárny statikus és dinamikus kiegyensúlyozottsága, a kiegyensúlyozatlanság következményei 
 
Szilárdságtan 
Küls  és bels  er k, feszültség, igénybevétel 
Feszültség, alakváltozás, rugalmasság, a méretezés alapelvei 
Húzás, nyomás, nyírás 
Hajlítás, csavarás, kihajlás 
Repül gépen használatos statikai szerkezetek 
A kifáradás jelensége, élettartam 
Terhelési próbák 
Alkatrészek tönkremenetelének mechanizmusa 
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Szerkezettan  
-Repül gépek felosztása szerkezeti kialakítás szerint 
- Az autogiro szerkezete 
Forgószárny, törzs, irányfelületek szerkezete 
Leszálló berendezések 
Kormányvezérl  rendszer 
- Autogiro berendezések 
- Terhel  er k és igénybevételek 
- Szerkezeti megoldások, használatos anyagok 
 
Motortan  
- Dugattyús repül  motorok 
Kétütem  motorok 
Négyütem  motorok 
- Reduktorok 
- Segédberendezések, rendszerek 
Gyújtó berendezések, elektromos rendszer 
Üzemanyag rendszer 
H tés, kenés, vezérlés 
- A motor felfüggesztése, rezgéscsillapítás 
 
M szertan és különleges berendezések 
- Repülést ellen rz  m szerek 
Magasságmér  
Sebességmér  
Varióméter 
Keresztd lés mér  
Elfordulás jelz  
Túlterhelésmér  
- Navigációs m szerek 
Mágneses irányt  
Pörgetty s irányt  
-Motor üzemét ellen rz  m szerek 
Fordulatszámmér  
Hengerfej, h t víz, kipufogó h mér k 
Töltés jelz , áram és feszültség mér  
Üzemanyag mennyiség és fogyasztás mér k 
- Fedélzeti rádió 
- Különleges berendezések 
Elektromos rendszer 
Leveg  rendszer 
Hidraulika rendszer 
 
Meteorológia 
A légkör 
Id járás, meteorológiai elemek, h mérséklet, páratartalom 
Légtömegek, légköri frontok, bárikus rendszerek 
A szél, turbulencia 
Stabilitás, labilitás, termik 
Zivatarok 
Az id járás megváltozásának jelei 
A meteorológiai helyzet analízise és értékelése 
 



23462 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám

Navigáció 
-Földrajzi alapfogalmak 
-Föld felszínének ábrázolása 
-Navigációs alapfogalmak 
- Légi navigáció 
Elemi navigáció eszközei, m szerei 
Navigációs mérések és számítások 
- Magyarország felszíne navigációs szempontból 
- Felkészülés útvonalrepülésre, útvonal repülés végrehajtása 
- Mit kell tenni eltévedés esetén 
- Rádió navigációs alapismeretek 
 
Gyakorlati repülés elmélete 
- Az autogiro kormányzása 
- A repülés elemeinek végrehajtása 
Vízszintes repülés 
Emelkedés, siklás 
Forduló 
Felszállás és leszállás 
- Az iskolakör 
- Légtérrepülés 
- Függ leges autorotáció 
- repülés különleges helyzetei 
- Útvonal repülés, versenyrepülés 
 
Típusismeret 
Általános szerkezeti felépítés 
Geometriai adatok 
Tömeg adatok 
Motor, reduktor, légcsavar adatok 
A típus m szaki leírása 
Rendszerek és berendezések 
Teljesítmény adatok és korlátozások 
Szétszerelés, összeszerelés, tárolás, szállítás 
 
Üzembentartás 
- Alapfogalmak 
- Légiüzemeltetési utasítás 
Repülés el tti el készítés 
Ismételt felszállásra el készítés 
Repülés utáni ellen rzés 
- M szaki üzemeltetési utasítás 
Id szakos ellen rzések, karbantartás 
Üzemid s berendezések cseréje 
Tárolás, szállítás 
- Javítási alapfogalmak, sérülések javítása 
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Repülési szabályzat 
-Polgári repülés törvényi háttere 
- Üzembentartó 
Repülésvégrehajtási utasítás 
- A repülés személyi feltételei 
Kiképzés megkezdésének feltételei 
Képesítések, jogosítások  
-Légtér igénybevételének szabályai 
Helyi repülés 
Útvonalrepülés 
- Közlekedési szabályok a leveg ben 
- Repül tér berendezése 
- Jelzések és jelek földön, leveg ben 
- Vadászgépek által adható jelzések 
 
Rádió-távbeszél  kezel i ismeretek 
Fedélzeti rádió üzemeltetése 
Nyelvhasználat, hívójelek képzése, nemzetközi bet z  ABC 
Használatos frekvenciák 
Frekvencia elhagyása, jelentési kötelezettségek 
Rádió részleges meghibásodásai, vakadás 
Id járásromlás, veszélyhelyzet, forgalmi változás jelentése 
Vészközleményt vett állomás teend i, sürg sségi közlemények 
Teend k rádiókapcsolat megszakadása esetén 
Rádió fegyelem, rádióadás tilalom 
 
Els segélynyújtás 
- A repülés élettani alapfogalmai 
A magasságnövekedés hatásai 
Gyorsulások hatásai 
Zajhatások és rezgések 
- Érzékszervek szerepe a repülésben 
- A repül gép-vezet  pszichofizikai állapota 
- Sport és táplálkozás szerepe 
- Az els segélynyújtás alapjai 
Élesztési eljárások 
Nyílt és bels  sérülések felismerése ellátása, sebkötözés általános szabályai 
Sérült szállítása 
- Napszúrás, h guta felismerése, ellátása 
 
T zvédelmi ismeretek 
Általános t zvédelmi szabályok 
T zveszélyes munkára vonatkozó szabályok 
Dohányzás, nyílt láng használata 
Repül gépek üzemanyagainak tárolása 
Repül gép üzemanyaggal való feltöltése 
Földelés, statikus kisütés 
T zoltó eszközök és berendezések 
Különböz  eredet  tüzek oltása 
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2. függelék 

Az autogiro gyakorlati képzés 
 
1. A gyakorlati képzés földi el készítésb l és repülésekb l áll. Minden egyes feladatot földi el készítés 
el z meg melynek helye és id tartama nincs meghatározva, de a repülési feladat végrehajtásának 
napján kell végrehajtani. Ha aznap a repülés elmaradt a földi el készítést a repülés el tt meg kell 
ismételni. A földi el készítés során a pilótajelölttel meg kell ismertetni a következ  repülési feladatot, 
annak célját és a végrehajtás módját a követelményt és az értékelés szempontjait. Végre kell hajtani a 
repülés földi lejátszását. Az oktató gy z djön meg arról, hogy a pilótajelölt milyen szinten érti és ismeri 
elméletben a feladatot.  
 
2. A gyakorlati képzés megkezdése el tt a pilótajelöltet meg kell ismertetni a típus M szaki 
üzemeltetési és Légi üzemeltetési utasításával és a kiképzés alatt gyakoroltatni kell ezen utasításban 
el írt gyakorlati munkákat. A Légi üzemeltetési utasításban foglaltak ismeretéb l az els  egyedül 
repülés el tt elméleti és gyakorlati vizsgát kell tenni és eredményét dokumentálni kell.  
 
3. Ha a képzés alatt típust kell váltani, értelemszer en a típus ismereti felkészítést és vizsgákat meg 
kell ismételni. Az I/16 feladat után típusváltás már nem engedhet  meg! 
 
4. Az üzemeltetési utasításban foglaltak szerint gyakorolni kell a szoktató repülés végrehajtása el tt a 
repülés el tti el készítést a motor indítást, motor próbát a forgószárny el pörgetését, gurulást, motor 
leállítást. A pilótajelölt szerezzen gyakorlatot a motor vezérlésében, hibátlanul végre tudja hajtani a 
forgószárny el pörgetését! 
 
5. Gyakorolni kell a földön, imitálva, a gép ejt erny vel való elhagyását. Gyakorolni kell a startvizsga 
és a repülés utáni ellen rzés végrehajtását. 
 
6. A képzés során a pilótajelölt ismerje meg a repül tér körzetét, és még az els  egyedül repülés el tt 
ismereteit az oktató ellen rizze le.  
 
7. A képzés befejeztével az autogiro pilóta ismerje a típust annak Légi és M szaki üzemeltetési 
utasítását az utasításokban foglaltakat a gyakorlatban is végre tudja hajtani. Rendelkezzen alapfokú 
elméleti ismeretekkel és olyan repülés technikai gyakorlati felkészültséggel, amely a biztonságos 
repülés végrehajtására alkalmassá teszi.  
 
8. Repülési feladatok: 
 
I/1 Szoktató repülés 
 
Felszállás szám: 2 
Hely: iskolakör és légtér 
Cél: szoktatás az autogiroval való repüléshez. A pilóta jelölttel helyesen érzékeltetni a repülést, 
megismertetni a repül teret és a repül tér helyét meghatározó tereptárgyakat és iránypontokat, 
felhívni a figyelmét az esetleges akadályokra. Megismertetni a kormányszervek és a gázkar 
m ködését a leveg ben és a repül gép reagálását a különböz  kormánymozdulatokra. Megfigyelni a 
pilótajelölt viselkedését a leveg ben, repülés közben. 
Végrehajtás módja: a motor indítást és a forgószárny el pörgetését a pilótajelölt hajtja végre, de az 
autogirot az oktató vezeti mindkét felszállás során. Az els  felszállás után egy kis iskolakört hajt végre 
és megfigyeli a pilóta jelölt viselkedését, ellen rzi, hogy a földi el készítés során tanultakat a 
leveg ben is tudja-e alkalmazni a növendék. A második felszállás légtér repülés az oktató bemutatja 
az autogiro reagálását az egyes kormánymozdulatokra és a gázkar állítására. Bemutatja a leveg b l a 
repül teret és környékét, felhívja a figyelmet a fontosabb tájékozódási pontokra és az esetleges 
akadályokra. 
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Követelmény: a pilótajelölt ismerje fel a leveg b l bemutatott tereptárgyakat, akadályokat a 
kormányszervek és a gázkar értelemszer  m ködését és az autogiro reagálását. Viselkedése legyen 
nyugodt, figyelmét tudja megosztani és koncentrálni. 
Megjegyzés: a szoktató repülést nyugodt id járási körülmények között, jó id ben kell végrehajtani. 30 
foknál jobban bedöntött fordulókat, meredek emelkedést, siklást t i l o s végrehajtani! 
 
I/2 Egyenes vonalú repülés 
 
Felszállás szám: 4 
Hely: iskolakör 
Cél: a növendéket megtanítani az autogiro vezetésére egyenes vonalú repülésben. A motor egy adott 
teljesítményén vízszintes forgószárnnyal az irány és sebességtartáshoz szükséges 
kormánymozdulatok megtanulása emelked  repülésben, vízszintes repülésben és siklásban. 
Végrehajtás módja: a felszállás és az els  forduló után az oktató bemutatja az irány- és 
sebességtartás kormánymozdulatait, kijelöli az irányt és átadja az autogiro vezetését a növendéknek. 
A fordulókat és a leszállást az oktató hajtja végre. Az els  két felszállásnál a gázt az oktató kezeli, 
majd a gáz kezelését is átadja a növendéknek. 
Követelmény: a növendék tanulja meg az autogiro vezetését egyenes vonalon az els  rövidfalon 
emelkedve, a hosszúfalon vízszintesen repülve, a második rövidfalon pedig süllyedve. Határozott 
kormánymozdulatokat használjon a gyakorlatban is tudja mi az a kett zött kormánymozdulat. +/- 10 
fokos eltéréssel képes legyen az autogirot vízszintes forgószárnnyal egyenesen vezetni. 
Megjegyzés: az egyenes vonalú repülés gyakorlására még b ven lesz id  ezért akkor is át lehet térni 
a következ  feladatra, ha még nem megy hibátlanul az egyenes vonalú repülés. 
 
I/3 Fordulók repülése 
 
Felszállás szám: 5 
Hely: kis iskolakör 
Cél: 90 fokos emelked , vízszintes és süllyed  fordulók repülésének elsajátítása a gázkar 
kezelésének megtanulása 
Végrehajtás módja: az oktató mutassa be az emelked , vízszintes és süllyed  csúszásmentes forduló 
végrehajtási módját. Hívja fel a figyelmet a jobb és bal forduló végrehajtásakor keletkez  bólintó 
nyomatékra és annak megfogására. El ször 15-20 fokos bedöntéssel, majd 30-35 fokos bedöntéssel 
forduljanak. Mutassa be a forduló megkezdésekor az uj irány meghatározását a fordulóba bevitel, a 
fordulóban benntartás és a fordulóból való kivétel kormánymozdulatait el ször ütemesen végrehajtva, 
majd finomítva a harmonikus kormánymozdulatokat. Mutassa be a gázkar kezelését, majd adja át a 
növendéknek. Hagyja a növendéket vezetni, csak akkor nyúljon közbe, ha megítélése szerint a 
növendék már nem tudja korrigálni az általa elkövetett hibát. 
Követelmény: a pilótajelölt szerezzen gyakorlatot a 90 fokos fordulók végrehajtásában ugyanakkor az 
egyenes vonalú repülést is gyakorolja. Tudja a gázt kezelni és tudjon emelked , vízszintes és süllyed  
fordulókat csúszásmentesen harmonikus kormánymozdulatokkal végrehajtani. Képes legyen 90 fokos 
forduló végrehajtásakor az új irány meghatározására, az autogiro fordulóba bevitelére, az autogiro 
fordulóba vezetésére a fordulóból való irányra kivételére.  
Megjegyzés: az oktató magyarázza el és mutassa be a repült típus sajátosságait a forduló 
végrehajtása során. Mutassa be és gyakoroltassa azokat a mozdulatokat, amelyekkel forduló közben 
a golyó középen tartható. 
 
I/4 Fel- és leszállás tanulása 
 
Felszállás szám: 10 
Hely: iskolakör 
Cél: a növendék tanulja meg önállóan végrehajtani a forgószárny el pörgetését, a felszállást, 
gyakorolja az iskolakör felépítését, a behelyezkedést a leszállás pontos kiszámítását és a kilebegtetett 
leszállás végrehajtását. 
 
Végrehajtás módja: az oktató fokozatosan tanítsa meg a növendéket el ször a felszállás, majd a 
leszállás önálló végrehajtására, az iskolakör felépítésére és a leszállás kiszámításának fogásaira. A 
leszállást igyekezzenek mindig a leszálló jel mellé végrehajtani. Mutassa be, majd a növendékkel 
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gyakoroltassa a felszállás szakaszait: a nekifutást, elemelkedést, föld feletti sebességgy jtést és az 
emelkedést gondosan ügyelve a vízszintes repülési helyzet tartására és a pontos iránytartásra. A 
leszállás tanításakor az oktató mutassa be a talaj feletti o,3-0,5 méteren végrehajtott áthúzással a 
kilebegtetett helyzetet, majd a növendék is hajtson végre alacsony áthúzásokat a talajközei repülés 
gyakorlása céljából. Az oktató mutassa be, majd a növendékkel is gyakoroltassa a leszállás 
szakaszait: siklás, siklószög megtörése, kilebegtetés, kigurulás. Közben az eddig tanult többi elemet is 
gyakorolják, az iskolakör pontos felépítésével együtt.  
Követelmény: a növendék önállóan tudja végrehajtani a forgószárny el pörgetését a felszállást és 
leszállást. Pontosan tartsa az irányt és sebességet, szabályos fordulókat hajtson végre, szálljon fel- és 
le önállóan. 
Megjegyzés: a növendék nekifutás és kigurulás közben 10 foknál kisebb irányeltérésekkel tartsa az 
irányt, a kilebegtetést a megfelel  pillanatban kezdje, és olyan magasságon és ütemben csökkentse a 
sebességet, hogy az autogiro ne emelkedjen a talajtól el. 
 
I/5 Iskolakör gyakorlása 
 
Felszállás szám: 10 
Hely: iskolakör 
Cél: a növendék tanulja meg önállóan végrehajtani a felszállást, az iskolakör felépítését, a 
behelyezkedést a leszállás pontos kiszámítását és a kilebegtetett leszállás végrehajtását. 
Végrehajtás módja: az oktató fokozatosan tanítsa meg a növendéket a teljes iskolakör önálló 
végrehajtására, a felszállás, a leszállás önálló végrehajtására. Gyakorolják az iskolakör önálló 
felépítését és a leszállás kiszámításának fogásait. A leszállást igyekezzenek mindig a leszálló jel 
mellé végrehajtani. Tovább gyakoroltassa a felszállás szakaszait: a nekifutást, elemelkedést, föld 
feletti sebességgy jtést és az emelkedést gondosan ügyelve a vízszintes szárnyakra és a pontos 
iránytartásra. Az oktató mutassa be, majd a növendékkel is gyakoroltassa a leszállás szakaszait: 
siklás, siklószög megtörése, kilebegtetés, kigurulás gondosan ügyelve a vízszintes szárnyakra és a 
pontos iránytartásra. Közben az eddig tanult többi elemet is gyakorolják, az iskolakör pontos 
felépítésével együtt.  
Követelmény: a növendék önállóan tudja végrehajtani az egész iskolakört a felszállást és a pontos, 
leszálló jel melletti leszállást. Pontosan tartsa az irányt és sebességet, szabályos fordulókat hajtson 
végre, szálljon fel- és le önállóan. 
Megjegyzés: a növendék nekifutás és kigurulás közben 10 foknál kisebb irányeltérésekkel tartsa az 
irányt, a kilebegtetést a megfelel  pillanatban kezdje, és olyan magasságon és ütemben csökkentse a 
sebességet, hogy az autogiro ne emelkedjen a talajtól el.  
 
I/6 Kiszámítás hibáinak kijavítása 
 
Felszállás szám: 8 
Hely: iskolakör  
Cél: megtanítani a növendéket a behelyezkedés és a kiszámítás hibáinak felismerésére, a hibák 
kijavításának módjára. 
Végrehajtás módja: az oktató mutassa be, hogyan lehet felismerni a behelyezkedés és kiszámítás 
hibáit, és hogyan lehet azokat kijavítani. A növendék gyakorolja a gázzal való helyesbítés (húzatás) 
végrehajtását, valamint a magasság leadását. Gyakorolják a magas kilebegtetés korrigálását, a 
második körre való továbbrepülést az átstartolást.  
Követelmény: a növendék önállóan ismerje fel a leszállás kiszámításánál és a leszállásnál el forduló 
hibákat, és képes legyen azokat önállóan kijavítani. 
Megjegyzés: a feladatot különböz  széler sségeknél és oldalszélben is végre kell hajtani. 
 
I/7 360 fokos fordulók gyakorlása 
 
Felszállás szám: 2 
Hely: légtér 
Cél: megtanítani a növendéket a 30, 45 fokos bedöntés  fordulók és spirálok végrehajtására 
vízszintesen, emelkedve és süllyedve mindkét oldalra. 
Végrehajtás módja: az oktató jelölje ki a gyakorló légteret és a felszállást, iskolakörr l való kisorolást 
és a kijelölt légtérbe való emelkedést a növendék hajtsa végre. A légtérben az oktató mutassa be a 
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különböz  bedöntés  fordulókat és spirálokat vízszintesen emelkedve és süllyedve a növendék pedig 
gyakorolja. Az oktató mutassa be milyen kormánymozdulatokkal lehet a kifelé és a befelé csúszó 
fordulókat korrigálni a növendék pedig gyakorolja a keresztd lésmér  golyó középen tartását 
különböz  bedöntés  fordulók és spirálok végrehajtása közben. 
Követelmény: a növendék sajátítsa el a csúszásmentes fordulók és spirálok pontos végrehajtását 
különböz  bedöntésekkel, vízszintesen, emelkedve és süllyedve. 
Megjegyzés: a jobb és bal irányú fordulóknál keletkez  ellentétes irányú bólintó nyomatékok 
korrigálása váljon automatikussá.  
 
I/8 Váltott fordulók gyakorlása 
 
Felszállás szám: 2 
Hely: légtér 
Cél: megtanítani a növendéket a váltott fordulók és a spirál váltás csúszásmentes végrehajtására.  
Végrehajtás módja: az oktató jelölje ki a gyakorló légteret és a felszállást, iskolakörr l való kisorolást 
és a kijelölt légtérbe való emelkedést a növendék hajtsa végre. A légtérben az oktató mutassa be 
hogyan kell a váltott fordulókat és a spirál váltást végrehajtani. Mutassa be a csúszásmentes forduló 
váltáshoz, spirál váltáshoz szükséges kormánymozdulatokat, hívja fel a figyelmet az adott típus 
sajátosságaira a tehetetlenség mértékére a harmonikus kormánymozdulatokra.  
Követelmény: a növendék sajátítsa el a csúszásmentes forduló és spirál váltáshoz szükséges 
kormánymozdulatokat legyen képes a feladat önálló végrehajtására. 
Megjegyzés: a második felszállásnál kijelölt vonalas tereptárgyra mer legesen és annak irányába is 
hajtsanak végre vízszintes nyolcasokat. A növendék legyen képes helyzetét a leveg ben pontosan 
meghatározni.  
 
I/9 Repülés minimális és maximális sebességgel 
 
Felszállás szám: 2 
Hely: légtér 
Cél: a növendék tanulja meg a repül gép vezetését a típus teljes sebesség tartományában.  
Végrehajtás módja: az oktató jelölje ki a gyakorló légteret és a felszállást, iskolakörr l való kisorolást 
és a kijelölt légtérbe való emelkedést a növendék hajtsa végre. A légtérben az oktató mutassa be a 
minimális sebességgel való repülést, egészen a nulla el rehaladási sebességgel való függ leges 
autórotálásig, majd a típus teljes sebesség tartományát beleértve a maximális (VNE) sebességet is. 
Hívja fel a növendék figyelmét a man verez  maximális sebesség (VA) jelent ségére. A növendék 
gyakorolja a kis és nagy sebesség  repülést a függ leges autorotálást, m szer nélkül is ismerje fel az 
utazó sebességet a minimális sebességet a maximális man verez  sebességet és a maximális 
sebességet.  
Követelmény: a növendék biztonságosan vezesse az autogirot a típus teljes sebességtartományán 
belül. Szerezzen gyakorlatot a függ leges autorotálásban a különböz  sebességek felismerésében. 
Megjegyzés: A függ leges autórotálást minimum 300 méter magasságon be kell fejezni! 300 méter 
magasság alatt az engedélyezett minimális sebesség: 30 km/óra. 
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I/10 Motorleállítás imitálása 
 

Felszállás szám: 1 
Hely: légtér 
Cél: a növendék ismerje meg a motor leveg ben való leállításának imitálását (levett gázzal történ  
repülés), az imitált álló motorral való repülést. 
Végrehajtás módja: a feladat csak a repül tér munkaterülete feletti légtérben hajtható végre! A 
felszállást, iskolakörr l való kisorolást és a légtérbe való emelkedést a növendék hajtsa végre. A 
légtérben az oktató mutassa be a motor leállításának imitálását, az imitált álló motoros repülést. Hívja 
fel a növendék figyelmét a típus sajátosságaira az esetleges újraindításnál észlelhetô fejnehéz, vagy 
faroknehéz nyomatékra. A növendék gyakorolja a motor leállításának imitálását, az imitált álló motoros 
repülést és a motor újraindítását elméletben. 
Követelmény: a növendék legyen képes a motor váratlan leállásakor is biztonságosan vezetni az 
autogirot és a Légi üzemeltetési utasításban meghatározottak szerint a leveg ben újra indítani a 
motort. 
Megjegyzés: a növendék kell  gyakorlása után az oktató légtérben váratlanul is imitálja a motor 
leállítást, figyelje meg és értékelje a növendék tevékenységét. 
 

I/11 Leszállás imitált álló motorral 
 

Felszállás szám: 6 
Hely: iskolakör 
Cél: a növendék tanuljon meg imitált álló motorral repülni, behelyezkedni és leszállni. 
Végrehajtás módja: az oktató mutassa be az iskolakör különböz  helyeir l - második forduló, 
hosszúfal, harmadik forduló – imitált álló motorral a behelyezkedést és leszállást, a növendék pedig 
gyakorolja el ször úgy, hogy a motor teljesítményét maga állítja alapra. Kell  gyakorlás után az oktató 
váratlanul imitálja a motor leállítást, és a növendék igyekezzen imitált álló motorral úgy behelyezkedni 
és leszállni, hogy a repül tér munkaterületén érjen földet.  
Követelmény: a növendék képes legyen imitált álló motorral úgy behelyezkedni és leszállni, hogy a 
repül tér munkaterületén érjen földet. Imitált álló motorral is szabályos kilebegtetett leszállást hajtson 
végre. 
Megjegyzés: a repül gép motorja bármikor leállhat, ezért a repülési pályát a leveg ben mindig úgy kell 
megtervezni, hogy bármely pontjáról álló motorral a leszállást biztonságosan végre lehessen hajtani. A 
feladat végrehajtása során az oktató csak olyan helyen imitáljon motor leállítást, ahonnan a leszállást 
a munkaterületen belül biztonságosan végre lehet hajtani! 
 

I/12 Repülés letakart m szerfallal 
 

Felszállás szám: 3 
Hely: iskolakör  
Cél: a növendék tanulja meg az autogirot biztonságosan vezetni a m szerek jelzéseinek ismerete 
nélkül is. Legyen képes bármelyik m szer esetleges meghibásodása esetén is biztonságosan 
befejezni a repülést és leszállni. 
Végrehajtás módja: a felszállás után az oktató takarja el a pilótajelölt elöl a m szerfalat. Repülés 
közben az autogiro sebességét és helyzetét a horizonthoz viszonyítva látás és egyensúly érzékel  
szervünk nyújtotta információk birtokában ítéljük meg, további segítség a hallás mely szintén a 
sebességr l, de a motor fordulatszámáról is tájékoztat. A m szerek leolvasásával csak ellen rizzük 
információink helyességét. Bizonyos gyakorlat után már nem elengedhetetlenül fontos a m szerek 
id nkénti leolvasása. Az autogiro pilótának nappal, jó id ben csak érzékszerveire hagyatkozva is tudni 
kell repülni. A feladat ennek gyakorlása, illetve ellen rzése. Az oktató állapítsa meg, rendelkezik-e már 
a növendék akkora gyakorlattal, hogy a m szerek leolvasása nélkül is képes a biztonságos repülés 
végrehajtására. 
Követelmény: a növendék legyen képes letakart m szerfallal, a m szerek jelzéseinek ismerete nélkül 
is biztonságosan repülni, szabályos iskolakört felépíteni és leszállni.  
Megjegyzés: az els  felszállásoknál az oktató segítsen, figyelmeztessen az esetleges hibákra, de a 
feladat akkor tekinthet  végrehajtottnak, ha segítség nélkül képes a növendék végrehajtására. A 
m szerfal eltakarását technikailag úgy kell megoldani, hogy repülés közben is kezelhet  legyen és 
csak a pilótajelölt ne lássa a m szereket. 
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I/13 Gyakorló légtér repülés 
 
Felszállás szám: 2 
Hely: légtér 
Cél: az oktató határozza meg mit kell a légtérben gyakorolni, figyelembe véve, hogy a növendék 
melyik feladat végrehajtásában gyengébb. Alapvet  cél felkészíteni a növendéket az els  egyedül 
repülésre. 
Végrehajtás módja: a feladatot akkor is végre kell hajtani, ha a növendék eddig mindent hibátlanul 
hajtott végre. Az oktató és a növendék ebben az esetben közösen határozzák meg az eddigi feladatok 
közül melyik szorul még további gyakorlásra. Az oktató már maximum csak szóban adhat tanácsokat, 
a növendék teljesen önállóan tevékenykedjen. Amennyiben az oktatónak az autogiro vezetésébe be 
kell avatkozni, mert a növendék veszélyes helyzetet hozott létre, a feladatot meg kell ismételni.  
Követelmény: a növendék legyen képes a felszállástól a leszállásig önállóan tevékenykedni, az 
autogirot biztonságosan vezetni, a meghatározott feladatot önállóan végrehajtani. 
Megjegyzés: az oktató követelje meg az id vel való gazdálkodást is, a növendék a feladatot a 
meghatározott id n belül plusz, mínusz 3 perc eltéréssel képes legyen befejezni. 
 
I/14 Gyakorló iskolakör repülés 
 
Felszállás szám: 6 
Hely: iskolakör  
Cél: els  egyedül repülés el tti ellen rz  repülésre felkészülni a még esetlen gyengébben végrehajtott 
feladatokat gyakorolni, az autogiro vezetési technikát finomítani. 
Végrehajtás módja: az oktató határozza meg a feladatot és a növendék teljesen önállóan 
tevékenykedjen. Az oktató már maximum csak szóban adhat tanácsokat, a növendék teljesen 
önállóan tevékenykedjen. Amennyiben az oktatónak az autogiro vezetésébe be kell avatkozni, mert a 
növendék veszélyes helyzetet hozott létre, a feladatot meg kell ismételni. Mindkét irányba hajtsanak 
végre szabályos, jel melletti leszállással befejezett iskolaköröket és az oktató csak a földön értékelje a 
növendék tevékenységét. Repülés technikai készsége alapján az oktató ítélje meg, hogy a növendék 
ellen rz  repülésre bocsátható, vagy még további gyakorlás szükséges. 
Követelmény: a növendék legalább az utolsó három iskolakört teljesen hibátlanul az oktató segítsége 
nélkül építse fel úgy, hogy a jel mellett, illetve attól 30 méteren belül ért földet szabályos 
kilebegtetéssel és a tervezett repülési id t is egy-két perc hibával pontosan tartotta.  
Megjegyzés: az oktató vegye figyelembe az adott id járási helyzetet és az esetleges hibákat ennek 
megfelel  szigorúsággal értékelje.  
 
I/15 Ellen rz  repülés 
 
Felszállás szám: 3 
Hely: iskolakör és légtér 
Cél: ellen rizni a növendék felkészültségét az egyedülrepülés el tt.  
Végrehajtás módja: a növendék egy jobb és egy bal iskolakört hajt végre, majd egy légtérrepülést. Az 
oktató a felszállások el tt meghatározza a feladatot és repülés közben megfigyeli a növendék 
tevékenységét. Csak veszélyes repülési helyzetben avatkozik közbe, egyébként a növendék teljesen 
önállóan tevékenykedik az eddig tanultaknak megfelel en. Az oktató az ellen rz  repülések során 
állapítsa meg, hogy a növendék felkészültsége elérte azt a szintet, hogy egyedül repülésre 
engedhet . 
Követelmény: a növendék kialakult repülés technikai készségei, elméleti és gyakorlati felkészültsége 
alapján kifogástalanul tudja a repül gépet vezetni, bármilyen hibát helyesen ki tud javítani és helyes 
elhatározásra jutni, ha a motor a repülés bármelyik fázisában leáll. 
Megjegyzés: az oktató gy z djön meg arról, hogy az autogiro vezetés technikája a növendéknél 
készség szintre fejl dött. 
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I/16 Iskolakör repülése egyedül 
 
Felszállás szám: 12 
Hely: iskolakör  
Cél: a növendék egyedül gyakorolja a jobb és bal irányú iskolakör repülését. 
Végrehajtás módja: az oktató a földi el készítés után pontosan határozza meg a feladatot, majd a 
földr l figyelje a végrehajtást. Minden egyes iskolakör végrehajtását szóban részletesen értékeljen ki, 
az esetleges hibákat azok kijavításának módját beszéljék meg. Az oktató adjon lehet séget arra, hogy 
a növendék maga értékelje tevékenységét. Az oktató mindkét irányba hajtasson végre iskolaköröket a 
növendékkel. 
Követelmény: a növendék pontosan az eddig tanultak szerint hajtsa végre az iskolaköröket a jel 
melletti kilebegtetett leszállással érjen földet. 
Megjegyzés: amennyiben az autogiron van rádió az els  két felszállásnál a növendék csak hallgassa 
az esetleges utasításokat, majd a rádiózás szabályainak megfelel en forgalmazzon a repülés 
vezet vel. 
 
I/17 Légtér repülése egyedül 
 
Felszállás szám: 4 
Hely: légtér 
Cél: a növendék egyedül gyakorolja a légtérben az oktató által meghatározott feladatokat az eddig 
tanultaknak megfelel en. 
Végrehajtás módja: az oktató földi el készítés keretében pontosan határozza meg minden egyes 
felszállásnál a feladatot, a korábban légtérben végrehajtott feladatok közül, majd a földr l figyelje 
annak végrehajtását és megbeszélés keretében minél részletesebben beszéljék meg a növendék és 
az oktató által tapasztaltakat. A végrehajtás során a növendék mindig iskolakörr l soroljon ki a 
meghatározott légtérbe és onnan az iskolakörre soroljon be a feladat végrehajtása után. 
Követelmény: a növendék pontosan hajtsa végre a feladatot a felszállástól a leszállásig. A feladat 
csak akkor fogadható el, ha az iskolakör elemeit a pontos jelleszállást is elfogadhatóan hajtotta végre, 
nem csak a légtérben tevékenykedett helyesen. Követelmény az oktató által meghatározott repülési 
idô pontos tartása is. A még elfogadható differencia +;- 3 perc. 
Megjegyzés: ha erre lehet ség van a növendék használja a rádiót és az el írásoknak megfelel en 
forgalmazzon. 
 
I/18 Leszállás levett gázzal 
 
Felszállás szám: 3 
Hely: iskolakör 
Cél: a növendék egyedül is gyakorolja az imitált álló motoros repülést és leszállást, úgy hogy húzatás 
nélkül levett gázzal helyezkedik be és száll le. 
Végrehajtás módja: az oktató a földi el készítés után pontosan határozza meg a feladatot, majd a 
földr l figyelje a végrehajtást. Minden egyes iskolakör végrehajtását kiemelten a leszállás kiszámítását 
és a leszállást szóban részletesen értékeljen ki, az esetleges hibákat azok kijavításának módját 
beszéljék meg. Az oktató adjon lehet séget arra, hogy a növendék maga értékelje tevékenységét. A 
növendék mindkét irányba hajtson végre iskolaköröket és el ször a negyedik forduló után, majd az 
iskolakör különböz  pontjain vegye le a gázt és gázadás nélkül helyezkedjen be, szálljon le. 
Követelmény: a növendék képes legyen az iskolakör bármely helyér l imitált álló motorral (levett 
gázzal) úgy behelyezkedni és leszállni, hogy a jelnél, vagy maximum 30 méterre a jelt l érjen földet. 
Levett gázzal is szabályos kilebegtetett leszállást hajtson végre. 
 
I/19 Standard forduló gyakorlása 
 
Felszállás szám: 6 
Hely: iskolakör  
Cél: a növendék az oktató segítségével tanulja meg a standard forduló végrehajtását és gyakorolja 
azt. 
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Végrehajtás módja: az oktató felszállás után vegye át az autogiro vezetését és az els  forduló helyén 
mutassa be a standard forduló végrehajtását, húzzon át a repül tér felett majd a negyedik forduló 
helyén mutassa be a másik oldalra is. Ezután a növendék is hajtsa végre és gyakorolja a feladatot. 
Követelmény: a növendék legyen képes a standardfordulóval való megközelítések végrehajtására. 
Megjegyzés: a feladat végrehajtását mindkét oldalra gyakorolni kell. A feladat végrehajtása során az 
oktató az autogiron tartózkodik. 
 
I/20 Leszállás hátszélben 
 
Felszállás szám: 2 
Hely: iskolakör 
Cél: bemutatni és a növendékkel is gyakoroltatni a leszállást hátszélben. 
Végrehajtás módja: a felszállás után az oktató az els  forduló helyén standard fordulót hajt végre, 
majd a 180 fokos visszafordulás után hátszélben száll le. Visszagurulnak a startra és a növendék is 
gyakorolja a leszállást hátszélben.  
Követelmény: a növendék ismerkedjen meg a hátszeles leszállás viszonyaival, ha esetleg motor 
leállás miatt hátszélben kell leszállnia, ez ne érje meglepetésként. 
Megjegyzés: az utóbbi két feladat végrehajtásához az oktató ismét visszaül a gépbe és a feladatok 
bemutatásán és gyakoroltatásán kívül azt is figyelje meg, hogy a növendék az egyedül repülések 
során nem vett-e fel valamilyen rossz szokást, vagy nem követ-e el rendszeresen valamilyen hibát. A 
feladat végrehajtása során a széler sség: 2 m/sec! 
 
I/21 Útvonalrepülés 25 km-es körzeten belül 
 
Felszállás szám: 1 
Hely: útvonal 
Cél: megtanítani a növendéket az irányt  szerinti útvonal repülés el készületeire és végrehajtására 25 
km-es körzeten belül 
Végrehajtás módja: a földi el készítés során megbeszélik az útvonalrepülés el készületeit, és 
közösen felkészülnek egy 25 km-es körzeten belüli legalább három forduló pontos útvonalra. 
Elkészítik a szükséges számításokat, méréseket, el készítik a térképet és kitöltik a feladatlapot majd a 
növendék az oktató segítségével annak felügyelete mellett, végrehajtja a gyakorlatot. 
Követelmény: a növendék ismerje meg, hogyan kell el készülni az útvonalrepülésre és azt 
végrehajtani: 
- el készíteni a térképet, azon a szükséges méréseket elvégezni, 
- kiszámítani az egyes útvonal szakaszok repülési irányát és repülési idejét, 
- kitölteni a feladat lapot 
- hogyan kell a tereptárgyakat és a térképet azonosítani, 
- végrehajtani az útvonalrepülést irányt  szerint és a térkép és a látott tereptárgyak azonosításával 
Megjegyzés: a feladat végrehajtása után közösen értékeljék a tapasztaltakat 
 
I/22 Szoktató útvonalrepülés 25 km-es körzeten kívül 
 
Felszállás szám: 2 
Hely: útvonal 
Cél: megtanítani a növendéket az irányt  szerinti útvonal repülés el készületeire és végrehajtására, 
gyakoroltatni az eltévedés esetén szükséges teend ket  
Végrehajtás módja: a földi el készítés során megbeszélik az útvonalrepülés el készületeit, és 
közösen felkészülnek egy legalább három forduló pontos, 25 km-es körzeten kívüli útvonalra. 
Elkészítik a szükséges számításokat, méréseket, el készítik a térképet és kitöltik a feladatlapot. Az 
oktató bejelenti az útvonal repülés megkezdését, majd a növendék az oktató segítségével annak 
felügyelete mellet végrehajtja a gyakorlatot. Az oktató a gyakorlatban is bemutatja, hogy eltévedés 
esetén mi a teend , hogyan lehet visszaállítani a tájékozódást. 
 
Követelmény: a növendék ismerje meg, hogyan kell egy útvonalat megtervezni és a repülési tervet 
leadni, el készülni az útvonalrepülésre és azt végrehajtani: 
- el készíteni a térképet, azon a szükséges méréseket elvégezni, 
- kiszámítani az egyes útvonal szakaszok repülési irányát és repülési idejét, 
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- kitölteni a feladatlapot 
- hogyan kell a tereptárgyakat és a térképet azonosítani, 
- végrehajtani az útvonalrepülést irányt  szerint és a térkép és a látott tereptárgyak azonosításával 
Megjegyzés: a második útvonalrepülés során az oktató csak eltévedés, vagy veszélyes repülési 
helyzetben avatkozzon közbe 
 
I/23 Útvonalrepülés 25 km-es körzeten belül egyedül 
 
Felszállás szám: 1 
Hely: útvonal 
Cél: a növendéket egyedül gyakorolja az irányt  szerinti útvonal repülés el készületeit és 
végrehajtását 25 km-es körzeten belül. 
Végrehajtás módja: a földi el készítés során megbeszélik az útvonalrepülés el készületeit és 
végrehajtását, majd a növendék önállóan felkészül egy 25 km-es körzeten belüli legalább három 
forduló pontos útvonalra. Elkészíti a szükséges számításokat, méréseket, el készíti a térképet és 
kitölti a feladatlapot. Az oktató értékeli a felkészülést, kijavítja az esetleges hibákat, majd a növendék 
önállóan végrehajtja a gyakorlatot. 
Követelmény: a növendék tudja, hogyan kell el készülni az útvonalrepülésre és azt végrehajtani: 
- el készíteni a térképet, azon a szükséges méréseket elvégezni, 
- kiszámítani az egyes útvonal szakaszok repülési irányát és repülési idejét, 
- kitölteni a feladatlapot 
- hogyan kell a tereptárgyakat és a térképet azonosítani, 
- végrehajtani az útvonalrepülést irányt  szerint és a térkép és a látott tereptárgyak azonosításával 
Megjegyzés: az oktató a feladat végrehajtása során végig legyen rádió kapcsolatban a növendékkel, 
fogadja jelentéseit, de csak a legszükségesebb mértékben segítsen 
 
I/24 50 km-es útvonalrepülés 
 
Felszállás szám: 2 
Hely: útvonal 
Cél: útvonal repülés gyakorlása oktatóval egyenes vonalú leszállás nélküli egy forduló pontos útvonal 
repülés során 
Végrehajtás módja: a növendék önállóan felkészül az oktató által meghatározott útvonalra, elkészíti a 
szükséges méréseket és számításokat, kitölti a feladatlapot és a repülési tervet. Az oktató ellen rzése 
és az esetleges hibák kijavítása után leadja a repülési tervet, el készül az útvonal végrehajtására, 
bejelenti a feladat megkezdését, majd önállóan végrehajtja azt. Az oktató a gépben foglal helyet, de a 
növendék önállóan tevékenykedik. Az oktató csak a leszállás után a földön értékeli a feladat 
végrehajtását. 
Követelmény: a növendék a legnagyobb önállóságot tanúsítsa. Az oktató csak a felkészülést 
ellen rizze és a repülés során pedig közbeszólás nélkül figyelje meg a feladat végrehajtását. Ha 
szükséges az oktató jegyzetelje le megfigyeléseit és csak a végrehajtás után értékelje a feladatot. 
Megjegyzés: a szabályos rádió forgalmazás is a növendék feladata, az oktató csak a 
legszükségesebb esetben szóljon közbe. 
 
I/25 100 km-es útvonalrepülés 
 
Felszállás szám: 2 
Hely: útvonal 
Cél: útvonal repülés gyakorlása oktatóval egyenes vonalú útvonalon idegen repül téren végrehajtott 
leszállással.  
 
Végrehajtás módja: a növendék önállóan felkészül az oktató által meghatározott legalább 100 km 
hosszú útvonalra, elkészíti a szükséges méréseket és számításokat, kitölti a feladat lapot és a repülési 
tervet. Az oktató ellen rzése és az esetleges hibák kijavítása után leadja a repülési tervet, el készül 
az útvonal végrehajtására, bejelenti a feladat megkezdését, majd önállóan végrehajtja azt. A cél 
repül téren bejelentkezik és a rádión keresztül kapott tájékoztatás szerint besorol és leszáll. Az oktató 
a gépben foglal helyet, de a növendék önállóan tevékenykedik. Az oktató csak a leszállás után a 
földön értékeli a feladat végrehajtását, segít az idegen repül téren való tevékenység végrehajtásában. 
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Követelmény: a növendék a legnagyobb önállóságot tanúsítsa. Az oktató csak a felkészülést 
ellen rizze és a repülés során pedig közbeszólás nélkül figyelje meg a feladat végrehajtását. Ha 
szükséges az oktató jegyzetelje le megfigyeléseit és csak a végrehajtás után értékelje a feladatot. 
Megjegyzés: a szabályos rádió forgalmazás is a növendék feladata, az oktató csak a 
legszükségesebb esetben szóljon közbe. 
 
I/26 150 km-es útvonal repülése leszállással 
 
Felszállás szám: 2 
Hely: útvonal 
Cél: a növendék gyakorolja az útvonalrepülést, hosszabb távolságon. 
Végrehajtás módja: az útvonalakat úgy határozza meg az oktató, hogy fordulópont és idegen 
repül téren való leszállás, majd hazarepülés is szerepeljen bennük. A növendék a megadott 
feladatnak megfelel en készüljön fel, készítse el a repülési terveket és önállóan hajtsa azokat végre. 
A második útvonalat egyedül hajtsa végre, ha az els t az oktató legalább megfelel re értékelte.  
Követelmény: a növendék hiba nélkül készüljön fel és tevékenykedjen a repülés el készítése során. 
Önállóan hajtsa végre a feladatot, pontosan tartva a magasságot a számításnál figyelembe vett 
sebességet, az irányokat, az útvonal szakaszokat. Id ben ismerje fel a tájékozódási pontokat, forduló 
pontokat. Szabályosan hagyja el az iskolakört és helyi légteret, lépjen be az idegen repül tér 
légterébe, soroljon be és szálljon le. Az idegen repül téren önállóan ténykedjen. 
Megjegyzés: a feladat akkor tekinthet  befejezettnek, ha az egyedüli útvonal repülést is sikeresen 
végrehajtotta a növendék. 
 
I/27 Vizsga el tti gyakorló légtérrepülés 
 
Felszállás szám: 1 
Hely: légtér 
Cél: vizsga el tti gyakorlás a légtérben az oktató megítélése szerint egyedül, vagy oktatóval. 
Végrehajtás módja: azokat a feladatokat kell gyakorolni, amelyek korábban gyengébben mentek. Az 
oktató határozza meg a feladatot és végrehajtását csak akkor fogadja el, ha a növendék hiba nélkül 
végrehajtotta. Meg kell követelni az eddig tanultak szerinti, pontos, hiba nélküli végrehajtást. 
Követelmény: a növendék készség szinten tudja a repül gépet vezetni és pontosan a meghatározott 
feladatot végrehajtani a meghatározott repülési id t tartani. 
Megjegyzés: ha az oktató szükségesnek tartja, a feladatot többször ismételtesse meg a vizsga el tt 
már több gyakorlásra nincs lehet ség. 
 
I/28 Gyakorlás iskolakörön 
 
Felszállás szám: 4 
Hely: iskolakör 
Cél: vizsga el tti gyakorlás iskolakörön az oktató megítélése szerint egyedül, vagy oktatóval. 
Végrehajtás módja: az oktató ismételten magyarázza el a vizsga követelményeket és az esetleges 
hibákra is hívja fel a figyelmet. Az iskolakör végrehajtásának valamennyi elemét gyakorolják 
felkészülve esetleges motorleállás imitálására is. Ha a levett gázzal való behelyezkedés és leszállás 
nem megy kifogástalanul azt is gyakorolni kell. 
Követelmény: a növendék készség szinten tudja az autogirot vezetni és pontosan a meghatározott 
feladatot végrehajtani a meghatározott repülési id t tartani. 
 
I/29 Hatósági gyakorlati vizsga 
 

3. függelék 

Az autogiro repülés-oktatói jogosítás (FI(AG)) gyakorlati képzése 
 
1. A gyakorlati kiképzés földi el készítésb l és repülésekb l áll. Minden egyes feladatot földi 
el készítés el z meg melynek helye és id tartama nincs meghatározva, de a repülési feladat 
végrehajtásának napján kell végrehajtani. Ha aznap a repülés elmaradt a földi el készítést a repülés 
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el tt meg kell ismételni. A földi el készítés során az oktatójelölttel meg kell ismertetni a következ  
repülési feladatot, annak célját és a végrehajtás módját a követelményt és az értékelés szempontjait. 
Végre kell hajtani a repülés földi lejátszását. Az oktató gy z djön meg arról, hogy az oktatójelölt 
milyen szinten érti és ismeri elméletben a feladatot.  
 
2. A gyakorlati kiképzés megkezdése el tt az oktatójelöltet meg kell ismertetni a típus M szaki 
üzemeltetési és Légi üzemeltetési utasításával és a kiképzés alatt gyakoroltatni kell ezen utasításban 
el írt gyakorlati munkákat, amennyiben a továbbképzéshez használt típus az oktató jelöltnek még 
nem típusa. A Légi üzemeltetési utasításban foglaltak ismeretéb l elméleti és gyakorlati vizsgát kell 
tenni. A M szaki üzemeltetési utasításban foglaltak ismeretéb l az átképzés befejeztével kell elméleti 
és gyakorlati vizsgát tenni addig csak az oktatója ellen rzésével végezhet m szaki munkát az oktató 
jelölt. Ha a kiképzés alatt típust kell váltani, értelemszer en a típus ismereti felkészítést és vizsgákat 
meg kell ismételni.  
 
3. Az üzemeltetési utasításban foglaltak szerint gyakorolni kell a repülés el tti el készítést, a 
motorindítást, motor próbát, a forgószárny el pörgetését, gurulást, motor leállítást, a forgószárny 
fékezését. A földön, imitálva, gyakorolni kell a gép ejt erny vel való elhagyását, vagy ha a repül gép 
visszatérít  berendezéssel van felszerelve annak m ködtetését. Gyakorolni kell a startvizsga és a 
repülés utáni ellen rzés végrehajtását. 
 
4. Az oktató-jelölt ismerje meg a típus oktató ülésének berendezéseit, sajátítsa el még a földön a 
repülések végrehajtásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. 
 
5. A kiképzés befejeztével az oktató ismerje az alapfokú kiképzés feladatait azok oktatásának 
módszertanát és az egyes oktatási feladatokat a gyakorlatban is végre tudja hajtani. Rendelkezzen 
középfokú elméleti ismeretekkel és az elméleti ismereteket alapfokon oktatni is tudja. Ismerje a 
pedagógiai alapismereteket és a didaktikai, valamint a módszertani ismereteit a gyakorlatban is tudja 
alkalmazni. Ismerje az oktatásra alkalmazott típust annak Légi és M szaki üzemeltetési utasítását az 
utasításokban foglaltakat a gyakorlatban is végre tudja hajtani és hajtatni. Rendelkezzen olyan repülés 
technikai gyakorlati felkészültséggel, amely a biztonságos repülés végrehajtására valamint annak 
oktatására alkalmassá teszi.  
 
6. Repülési feladatok 
 
III/1 Szoktató repülés oktatása 
 
Felszállás szám: 2 
Hely: iskolakör és légtér 
Cél: az oktató jelölt tanulja meg a pilóta jelölttel helyesen érzékeltetni a repülést, megismertetni a 
repül teret és a repül tér helyét meghatározó tereptárgyakat és iránypontokat, felhívni a figyelmét az 
esetleges akadályokra. Megismertetni a kormányszervek és a gázkar m ködését a leveg ben és az 
autogiro reagálását a különböz  kormánymozdulatokra. Tanulja meg megfigyelni a pilótajelölt 
viselkedését a leveg ben, repülés közben. 
Végrehajtás módja: az autogirot az oktatójelölt vezeti az oktató ülésb l mindkét felszállás során. Az 
els  felszállás után egy iskolakört hajt végre. A második felszállás légtérrepülés. Az oktató a földi 
el készítés során megbeszélteket a gyakorlatban is bemutatja majd az oktató jelölt is hajtsa végre a 
kormányok és a gázkar kitérítés hatásának bemutatását a repül tér körzetének bemutatását. Az 
oktatójelölt ne csak a repülésre figyeljen, hanem a másik ülésben helyet foglaló oktató személyes 
reakcióit is figyelje meg, majd a földön beszéljék meg a tapasztaltakat.  
 
Követelmény: az oktató jelölt készüljön fel a feladat oktatására, tudja az autogirot vezetni és 
kiszolgálni az oktató ülésb l, legyen képes a másik ülésben helyet foglaló személy reakcióira is 
figyelni. 
Megjegyzés: a szoktató repülést nyugodt id járási körülmények között, jó id ben kell végrehajtani. 30 
foknál jobban bedöntött fordulókat, meredek emelkedést, siklást t i l o s végrehajtani! Az oktató jelölt 
tanulja meg, hogy a repülést úgy mutassa be, hogy az ne váltson ki félelmet. 
 
III/2 Egyenesvonalú repülés oktatása  
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Felszállás szám: 1 
Hely: iskolakör 
Cél: az oktató jelölt tanulja meg a növendéket megtanítani az autogiro vezetésére egyenes vonalú 
repülésben. A motor egy adott teljesítményén vízszintes helyzetben az irány és sebesség tartáshoz 
szükséges kormánymozdulatok megtanítása emelked  repülésben, vízszintes repülésben és 
siklásban. 
Végrehajtás módja: a felszállás és az elsô forduló után az oktató bemutatja az irány- és 
sebességtartás oktatása során tapasztalt leggyakoribb hibákat, ezek kormánymozdulatait. Az oktató 
jelölt javítsa ki a bemutatott hibákat. A fordulókat és a leszállást az oktató jelölt hajtja végre. A gáz 
kezelésének jellegzetes hibáit is bemutatja az oktató és az oktató jelölt pedig javítja a hibákat. 
Követelmény: az oktató jelölt tanulja meg oktatni a repül gép vezetését egyenes vonalon az els  
rövidfalon emelkedve, a hosszúfalon vízszintesen repülve, a második rövidfalon pedig süllyedve. 
Határozott kormánymozdulatokat használjon a gyakorlatban is tudja kijavítani az oktató által imitált 
hibákat. 
Megjegyzés: az oktató igyekezzen minél több gyakorlati tapasztalatot átadni és ezeket a leveg ben is 
bemutatni. 
 
III/3 Fordulók oktatása 
 
Felszállás szám: 2 
Hely: iskolakör 
Cél: az oktató jelölt tanulja meg, hogyan történik 90 fokos emelked , vízszintes és süllyed  fordulók 
repülésének oktatása a gázkar kezelésének megtanítása 
Végrehajtás módja: az oktató jelölt mutassa be az emelked , vízszintes és süllyed  csúszásmentes 
forduló végrehajtási módját. El ször 15-20 fokos bedöntéssel, majd 30-35 fokos bedöntéssel 
forduljanak. Mutassa be a forduló megkezdésekor az új irány meghatározását a fordulóba bevitel, a 
fordulóban benntartás és a fordulóból való kivétel kormánymozdulatait el ször ütemesen végrehajtva, 
majd finomítva a harmonikus kormánymozdulatokat. Mutassa be a gázkar kezelését. Az oktató imitálja 
a feladat végrehajtása során tapasztalt leggyakoribb hibákat. Az oktató jelölt vegye észre az imitált 
hibákat és javítsa is ki azokat. 
Követelmény: az oktató jelölt szerezzen gyakorlatot a 90 fokos fordulók oktatásában. Vegye észre az 
oktató által imitált hibákat, és azokat szakszer en javítsa is ki. Elméletileg is tudja magyarázni az 
egyes hibákat és azok korrekcióját.  
Megjegyzés: az oktató magyarázza el és mutassa be a repült típus sajátosságait a forduló 
végrehajtása során. Mutassa be és gyakoroltassa azokat a mozdulatokat, amelyekkel forduló közben 
a golyó középen tartható. 
 
III/4 Fel- és leszállás oktatása 
 
Felszállás szám: 2 
Hely: iskolakör 
Cél: az oktató jelölt tanulja meg oktatni a felszállást, az iskolakör felépítését, a behelyezkedést a 
leszállás pontos kiszámítását és a kilebegtetett leszállás végrehajtását. 
 
Végrehajtás módja: az oktató fokozatosan tanítsa meg az oktató jelöltet a felszállás, majd a leszállás 
oktatására az iskolakör felépítésének és a leszállás kiszámításának fogásaira. A leszállást 
igyekezzenek mindig a leszálló jel mellé végrehajtani. Mutassa be a leggyakrabban tapasztalt hibákat 
majd a repülés során imitálja azokat. Az oktató jelölt vegye észre az oktató által imitált hibákat és 
javítsa is ki azokat. 
Követelmény: az oktató jelölt tudja a fel- és leszállást oktatni, id ben vegye észre az oktató által imitált 
hibákat és tudja azokat kijavítani. Tudjon magyarázatot adni a hibákra és kijavításuk módjára. 
Megjegyzés: az oktató jelölt viselkedjen oktatóként, az oktató viszont imitálja a növendék hibáit. 
 
III/5 Iskolakör oktatása 
 
Felszállás szám: 4 
Hely: iskolakör 
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Cél: az oktató jelölt tanulja meg oktatni a teljes iskolakört. 
Végrehajtás módja: az oktató hajtsa végre az iskolakört, de állandóan hibákat imitálva. Az oktató jelölt 
vegye észre a hibákat, el ször szóban jelezze azokat, majd a gyakorlatban is javítsa ki azokat. 
Fontos, hogy ne vegye át az oktató jelölt a gép vezetését, hanem csak a hibák korrigálására terjedjen 
ki tevékenysége. Az oktató jelölt a 2. függelék alapján hajtsa végre a földi el készítést is, valamint 
értékelje is a végrehajtott feladatot.  
Követelmény: az oktató jelölt önállóan tudja oktatni az egész iskolakört, a felszállást és a pontos, 
leszálló jel melletti leszállást. Azonnal vegye észre az oktató által imitált hibákat és javítsa is ki azokat. 
Legyen képes megítélni, hogy mikor szükséges közbenyúlni és az autogirot tudja mindig normális 
repülési helyzetbe visszahozni. 
Megjegyzés: a földi el készítés végrehajtását és a feladat értékelését is gyakorolják.  
 
III/6 Kiszámítás, behelyezkedés oktatása  
 
Felszállás szám: 2 
Hely: iskolakör  
Cél: megtanítani az oktató jelöltet a behelyezkedés és a kiszámítás hibáinak felismerésére, a hibák 
kijavításának módjára. 
Végrehajtás módja: az oktató mutassa be, hogyan lehet felismerni a behelyezkedés és kiszámítás 
hibáit, és hogyan lehet azokat kijavítani. Az oktató jelölt gyakorolja a gázzal való helyesbítés (húzatás) 
végrehajtását, a kis sebességgel való repüléssel a magasság leadását. Gyakorolják a magas 
kilebegtetés korrigálását, a második körre való továbbrepülést, az átstartolást.  
Követelmény: az oktató jelölt önállóan ismerje fel a leszállás kiszámításánál és a leszállásnál 
el forduló hibákat és képes legyen azokat önállóan kijavítani. 
Megjegyzés: az oktató imitálja a hibákat az oktató jelölt pedig id ben javítsa ki azokat. 
 
III/7 360 fokos fordulók oktatása 
 
Felszállás szám: 1 
Hely: légtér 
Cél: megtanítani az oktató jelöltet a 30, 45, 60 fokos bedöntés  fordulók és spirálok végrehajtásának 
oktatására vízszintesen, emelkedve és süllyedve mindkét oldalra. 
Végrehajtás módja: az oktató jelölje ki a gyakorló légteret és a felszállást, iskolakörr l való kisorolást 
és a kijelölt légtérbe való emelkedést az oktató jelölt hajtsa végre. A légtérben az oktató mutassa be a 
különböz  bedöntés  fordulókat és spirálokat vízszintesen emelkedve és süllyedve. Az oktató 
mutassa be milyen kormánymozdulatokkal lehet a kifelé és a befelé csúszó fordulókat korrigálni az 
oktató jelölt pedig gyakorolja a keresztd lésmér  golyó középen tartását különböz  bedöntés  
fordulók és spirálok végrehajtása közben. Az oktató imitáljon hibákat és a növendék korrigálja azokat. 
Követelmény: az oktató jelölt sajátítsa el a csúszásmentes fordulók és spirálok pontos 
végrehajtásának oktatását különböz  bedöntésekkel, vízszintesen, emelkedve és süllyedve. 
Megjegyzés: autogiroval az engedélyezett maximális bedöntés 60 fok! 
 
III/8 Váltott fordulók oktatása 
 
Felszállás szám: 1 
Hely: légtér 
Cél: megtanítani az oktató jelöltet a váltott fordulók és a spirál váltás csúszásmentes végrehajtásának 
oktatására.  
Végrehajtás módja: az oktató jelölje ki a gyakorló légteret és a felszállást, iskolakörr l való kisorolást 
és a kijelölt légtérbe való emelkedést az oktató jelölt hajtsa végre. A légtérben az oktató mutassa be 
hogyan kell a váltott fordulókat és a spirál váltást végrehajtani. Mutassa be a csúszásmentes forduló 
váltáshoz, spirál váltáshoz szükséges kormány mozdulatokat, hívja fel a figyelmet az adott típus 
sajátosságaira a tehetetlenség mértékére a harmonikus kormánymozdulatokra. Ezután az oktató 
imitáljon hibákat, az oktató jelölt pedig javítsa ki ezeket. 
Követelmény: az oktató jelült sajátítsa el a csúszásmentes forduló és spirálváltáshoz szükséges 
kormánymozdulatok pontos végrehajtását és oktatását. 
Megjegyzés: a forduló és spirálváltást mindig egy el re meghatározott tereptárgy felett kell gyakorolni. 
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III/9 Minimális és maximális sebességgel való repülés oktatása 
 
Felszállás szám: 1 
Hely: légtér 
Cél: az oktató jelölt tanulja meg a repül gép vezetés oktatását a típus teljes sebesség tartományában.  
Végrehajtás módja: az oktató jelölje ki a gyakorló légteret és a felszállást, iskolakörr l való kisorolást 
és a kijelölt légtérbe való emelkedést az oktató jelölt hajtsa végre. A légtérben az oktató mutassa be a 
minimális sebességgel való repülést majd a típus teljes sebesség tartományát beleértve a maximális 
(VNE) sebességet is. A minimális sebességgel való repülésnél az oktató mutassa be a függ leges 
autorotálást az oktató jelölt pedig gyakorolja. Az oktató imitáljon hibákat az oktató jelölt id ben vegye 
ezeket észre és javítsa ki. Az oktató jelölt m szerek nélkül is ismerje fel a repül gép kritikus 
sebességeit.  
Követelmény: az oktató jelölt biztonságosan vezesse az autogirot a típus teljes sebességtartományán 
belül. Szerezzen gyakorlatot a különböz  sebességek felismerésében és legyen képes a feladat 
oktatására. 
 
III/10 Motor leállításának és újra indításának oktatása 
 
Felszállás szám: 1 
Hely: légtér 
Cél: az oktató jelölt ismerje meg a motor leveg ben való leállítását az álló motorral való repülést és a 
motor leveg ben való újra indítását, mindezek oktatását. 
Végrehajtás módja: a feladatot a repül tér munkaterülete feletti légtérben kell végrehajtani! A 
felszállást, iskolakörr l való kisorolást és a légtérbe való emelkedést az oktató jelölt hajtsa végre. A 
légtérben az oktató mutassa be a motor leállítását az álló motoros repülést és a motor leveg ben való 
újra indítását. Hívja fel az oktató jelölt figyelmét a típus sajátosságaira a motor leállításnál és 
újraindításnál esetleg észlelhetô fejnehéz, vagy faroknehéz nyomatékra. Az oktató jelölt gyakorolja a 
motor leállítását, az álló motoros repülést és a motor újra indítását. Ezután az oktató imitáljon a feladat 
végrehajtása során hibákat az oktató jelölt pedig javítsa ki ezeket. 
Követelmény: az oktató jelölt legyen képes a motor váratlan leállásakor is biztonságosan vezetni a 
repül gépet és a Légi üzemeltetési utasításban meghatározottak szerint a leveg ben újra indítani a 
motort, a feladatot oktatni. 
Megjegyzés: a feladatot úgy kell végrehajtani, hogy bármely helyzetb l a leszállás álló motorral is 
végrehajtható legyen a repül tér munkaterületén belül akkor, ha a motor nem indul újra. 
 
III/11 Levett gázzal való leszállás oktatása  
 
Felszállás szám: 3 
Hely: iskolakör 
 
Cél: az oktató jelölt tanulja meg a levett gázzal való repülés, behelyezkedés és leszállás oktatását. 
Végrehajtás módja: az oktató mutassa be az iskolakör különböz  helyeir l levett gázzal a 
behelyezkedést és leszállást, az oktató jelölt pedig gyakorolja el ször úgy, hogy a gázt maga veszi le. 
Kell  gyakorlás után az oktató váratlanul vegye le a gázt és az oktató jelölt igyekezzen levett gázzal 
úgy behelyezkedni és leszállni, hogy a repül tér munkaterületén belül érjen földet. Az oktató imitáljon 
hibákat az oktató jelölt pedig javítsa ki azokat. 
Követelmény: az oktató jelölt legyen képes a feladatot önállóan végrehajtani és oktatni, az oktató által 
imitált hibákat id ben felismerni és kijavítani. 
Megjegyzés: az autogiro motorja bármikor leállhat, ezért a repülési pályát a leveg ben mindig úgy kell 
megtervezni, hogy bármely pontjáról álló motorral a leszállást biztonságosan végre lehessen hajtani. 
 
III/12 Letakart m szerfallal való repülés oktatása 
 
Felszállás szám: 2 
Hely: iskolakör  
Cél: az oktató jelölt tanulja meg az autogirot biztonságosan vezetni a m szerek jelzéseinek ismerete 
nélkül is. Legyen képes bármelyik m szer esetleges meghibásodása esetén is biztonságosan 
befejezni a repülést és leszállni. Az oktató jelölt tanulja meg a feladatot oktatni. 
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Végrehajtás módja: repülés közben az autogiro sebességét és helyzetét a horizonthoz viszonyítva 
látás és egyensúly érzékel  szervünk nyújtotta információk birtokában ítéljük meg, további segítség a 
hallás mely szintén a sebességr l, de a motor fordulatszámáról is tájékoztat. A m szerek 
leolvasásával csak ellen rizzük információink helyességét. Bizonyos gyakorlat után már nem 
elengedhetetlenül fontos a m szerek id nkénti leolvasása. A repül gép-vezet nek nappal, jó id ben 
csak érzékszerveire hagyatkozva is tudni kell repülni. A feladat ennek gyakorlása, illetve ellen rzése. 
Az oktató imitáljon letakart m szerfallal repülve hibákat és az oktató jelölt javítsa ki ezeket. Csak az 
oktató jelölt elöl, kell a m szerfalat letakarni és csak a felszállás után! 
Követelmény: az oktató jelölt legyen képes letakart m szerfallal, a m szerek jelzéseinek ismerete 
nélkül is biztonságosan repülni, szabályos iskolakört felépíteni és leszállni, a feladatot oktatni, az 
oktató által imitált hibákat id ben felismerni és kijavítani.  
Megjegyzés: az oktató a növendékek által elkövetett jellegzetes hibákat imitálja. 
 
III/13 Légtér repülés oktatása 
 
Felszállás szám: 1 
Hely: légtér 
Cél: az oktató határozza meg mit kell a légtérben gyakorolni, figyelembe véve, hogy az oktató jelölt 
melyik feladat végrehajtásában gyengébb. 
Végrehajtás módja: a feladatot akkor is végre kell hajtani, ha az oktató jelölt eddig mindent hibátlanul 
hajtott végre. Az oktató és az oktató jelölt ebben az esetben közösen határozzák meg az eddigi 
feladatok közül melyik szorul még további gyakorlásra. Az oktató hajtsa végre a felszállást iskolakörr l 
való kisorolást és a légtérben tervezett feladatot minden egyes elemnél hibákat imitálva. Az oktató 
jelölt reagáljon a hibákra és szükség esetén javítsa is ki azokat. A légtérben az oktató hozzon létre 
széls  helyzeteket is és az oktató jelölt hozza a repül gépet normál repülési helyzetbe. Az iskolakörre 
besorolást, kiszámítást és leszállást is hibákkal tarkítva az oktató hajtsa végre az oktató jelölt pedig 
javítsa ki azokat.  
Követelmény: az oktató jelölt legyen képes a felszállástól a leszállásig oktatóként önállóan 
tevékenykedni, a repül gépet biztonságosan vezetni, a meghatározott feladatot önállóan oktatni. 
Megjegyzés: az oktató kövessen el minden olyan hibát melyet oktatása során növendékeinél 
tapasztalt. 
 
III/14 Ellen rz  repülés végrehajtásának oktatása 
 
Felszállás szám: 3 
Hely: iskolakör és légtér 
 
Cél: els  egyedül repülés el tti ellen rz  repülés végrehajtásának megismerése és gyakorlása az 
oktató jelölt részér l. 
Végrehajtás módja: az oktató növendékként viselkedik és az els  egyedül repülés során a 
növendékek által elkövetett tipikus hibákat követi el. Az oktató jelölt ismerje fel a hibákat és önállóan 
döntse el, hogy a feladat végrehajtása elfogadható, vagy meg kell ismételni. 
Követelmény: az oktató jelölt legyen képes önállóan eldönteni, hogy melyek azok a hibák, amelyek 
egyedül repülés során is korrigálhatók és melyek azok a hibák, amelyek elkövetése miatt az ellen rz  
repülést meg kell ismételni, illetve melyeknél szükséges még további gyakorlás meghatározása. 
Megjegyzés: a növendék repüléséért annak felkészültségéért 
teljes egészében az oktatója felel s. Ennek a felel sségnek a tudatában kell az oktatónak dönteni 
arról, hogy a növendék egyedül repülhet, vagy még további oktató felügyelete melletti gyakorlásra van 
szüksége.  
 
III/15 Standard forduló oktatása 
 
Felszállás szám: 2 
Hely: iskolakör  
Cél: az oktató jelölt tanulja meg a standard forduló végrehajtását és oktatását. 
Végrehajtás módja: az oktató felszállás után vegye át az autogiro vezetését és az els  forduló helyén 
mutassa be a standard forduló végrehajtását, húzzon át a repül tér felett majd a negyedik forduló 
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helyén mutassa be a másik oldalra is. Ezután az oktató jelölt is hajtsa végre és gyakorolja a feladatot, 
az oktató által imitált hibákat javítsa. 
Követelmény: az oktató jelölt legyen képes a szabályos standard forduló végrehajtására és 
oktatására. 
Megjegyzés: a feladat végrehajtását mindkét oldalra gyakorolni kell. 
 
III/16 Hátszélben végrehajtott leszállás oktatása 

 
Felszállás szám: 1 
Hely: iskolakör 
Cél: az oktató jelölt tanulja meg a hátszélben végrehajtott leszállás oktatását, a növendékek által 
elkövetett tipikus hibák felismerését és kijavítását. 
Végrehajtás módja: a felszállás után az oktató az els  forduló helyén standard fordulót hajt végre, 
majd a 180 fokos visszafordulás után hátszélben száll le. A növendékek tipikus hibáit imitálja és az 
oktató jelölt pedig ismerje fel ezeket a hibákat és id ben javítsa ki.  
Követelmény: az oktató jelölt azonnal ismerje fel az oktató által imitált hibákat és szakszer en javítsa 
azokat. 
Megjegyzés: a feladat végrehajtása során az oktató ne engedje, hogy az oktató jelölt esetleges 
késlekedése esetén veszélyes repülési helyzet alakuljon ki. 
 
III/17 Útvonalrepülés oktatása 25 km-es körzeten belül 

 
Felszállás szám: 1 
Hely: útvonal körzethatáron belül 
Cél: felkészíteni az oktató jelöltet az útvonal repülés oktatására 
Végrehajtás módja: a földi el készítés során megbeszélik az útvonalrepülés el készületeit és közösen 
felkészülnek egy 25 km-es körzeten belüli legalább három forduló pontos útvonalra. Elkészítik a 
szükséges számításokat, méréseket, el készítik a térképet és kitöltik a feladatlapot. Az útvonalat az 
oktató hajtja végre, hibákat imitálva. Az oktató jelölt id ben vegye észre a hibákat és el ször szóban 
korrigáljon, majd vegye át az autogiro vezetését és állítsa vissza a normális repülési helyzetet. 
Követelmény: az oktató jelölt ismerje meg, hogyan kell el készülni az útvonalrepülésre és azt oktatni: 
- el készíteni a térképet, azon a szükséges méréseket elvégezni, 
- kiszámítani az egyes útvonal szakaszok repülési irányát és repülési idejét, 
- kitölteni a feladat lapot 
- hogyan kell a tereptárgyakat és a térképet azonosítani, 
- végrehajtani az útvonalrepülést irányt  szerint és a térkép és a látott tereptárgyak azonosításával 

 
Megjegyzés: a feladat végrehajtása után közösen értékeljék a tapasztaltakat 
 
III/18 Útvonalrepülés oktatása min.50 km-es útvonalon 

 
Felszállás szám: 1 
Hely: útvonal 
Cél: megtanítani az oktató jelöltet az irányt  szerinti útvonal repülés el készületeinek és 
végrehajtásának oktatására és gyakoroltatni az eltévedés esetén szükséges teend ket  
Végrehajtás módja: a földi el készítés során megbeszélik az útvonalrepülés el készületeit az oktató 
jelölt leadja a repülési tervet és közösen felkészülnek egy legalább három forduló pontos útvonalra. 
Elkészítik a szükséges számításokat, méréseket, el készítik a térképet és kitöltik a feladatlapot. Az 
oktató a gyakorlatban is bemutatja, hogy eltévedés esetén mi a teend , hogyan lehet visszaállítani a 
tájékozódást, majd ismét eltévedést imitál és az oktató jelölt állítsa vissza a tájékozódást. 
Követelmény: az oktató jelölt ismerje meg, hogyan kell egy útvonalat oktatni. A repülési tervet leadni, 
el készülni az útvonalrepülésre és azt végrehajtatni: 
- el készíteni a térképet, azon a szükséges méréseket elvégezni, 
- kiszámítani az egyes útvonal szakaszok repülési irányát és repülési idejét, 
- kitölteni a feladatlapot 
- hogyan kell a tereptárgyakat és a térképet azonosítani, 
- végrehajtani az útvonalrepülést irányt  szerint és a térkép és a látott tereptárgyak azonosításával 
Megjegyzés: az oktató jelölt legyen képes eltévedés esetén önállóan visszaállítani a tájékozódást. 

 
III/19 Hatósági gyakorlati vizsga 
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Repül gép pilóta szakszolgálati engedélyhez adható nemzeti jogosításokra vonatkozó 
követelmények 

 
Szakszolgálati 
engedély 
megnevezése 

Szakszolgálati 
engedélyhez 
adható jogosítás 

Feltételek Szakszolgálati 
engedélybe 
történ  
bejegyzés 

Szakszolgálati 
engedély 
rovatszáma 

Érvényességi 
id  

Repül gép 
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szakszolgálati 
engedély 

mez gazdasági 
jogosítás 

mez gazdasági 
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osztály/típusjogosítás 

mez gazdasági 
jogosítás 

XII 2 év 

vontató jogosítás vontatásos repülésre 
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osztály/típusjogosítás 

vontató jogosítás XII 2 év 

terepvontató 
jogosítás 

vontató jogosítás terepvontató 
jogosítás 

XII 2 év 

Repül gép 
kereskedelmi 
pilóta 
szakszolgálati 
engedély 

ment  jogosítás ment  repülésre 
alkalmas 
osztály/típusjogosítás 

ment  jogosítás XII 2 év 

t zoltó jogosítás t zoltó repülésre 
alkalmas 
osztály/típusjogosítás 

t zoltó jogosítás XII 2 év 

mez gazdasági 
jogosítás 

mez gazdasági 
repülésre alkalmas 
osztály/típusjogosítás 

mez gazdasági 
jogosítás 

XII 2 év 

vontató jogosítás vontatásos repülésre 
alkalmas 
osztály/típusjogosítás 

vontató jogosítás XII 2 év 

terepvontató 
jogosítás 

vontató jogosítás terepvontató 
jogosítás 

XII 2 év 

Repül gép 
légitársasági 
pilóta 
szakszolgálati 
engedély 

ment  jogosítás ment  repülésre 
alkalmas 
osztály/típusjogosítás 

ment  jogosítás XII 2 év 

t zoltó jogosítás t zoltó repülésre 
alkalmas 
osztály/típusjogosítás 

t zoltó jogosítás XII 2 év 

mez gazdasági 
jogosítás 

mez gazdasági 
repülésre alkalmas 
osztály/típusjogosítás 

mez gazdasági 
jogosítás 

XII 2 év 

vontató jogosítás vontatásos repülésre 
alkalmas 
osztály/típusjogosítás 

vontató jogosítás XII 2 év 

terepvontató 
jogosítás 

vontató jogosítás terepvontató 
jogosítás 

XII 2 év 
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1. FEJEZET 

MENT  JOGOSÍTÁS, T ZOLTÓ JOGOSÍTÁS, MEZ GAZDASÁGI JOGOSÍTÁS, VONTATÓ 
JOGOSÍTÁS, TEREPVONTATÓ JOGOSÍTÁS,  

 
1.1. MENT  JOGOSÍTÁS 

 
1.1.1. A ment  jogosítás engedélyesének el jogai 

A ment  jogosítás engedélyesének joga van ment  repülések végrehajtására. 
 

1.1.2. A ment  jogosítás megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A ment  jogosítás kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

1.1.2.1. Életkor 

A ment  jogosítást kérelmez nek be kell töltenie a 21. életévet. 

1.1.2.2. Szakszolgálati követelmények 

A kérelmez nek repül gép kereskedelmi, vagy repül gép légitársasági pilóta szakszolgálati 
engedéllyel, érvényes -ment  repülésre alkalmas- osztály, vagy típusjogosítással kell rendelkeznie. 

1.1.2.3. Képzési követelmények 

1.1.2.3.1. Elméleti ismeretek képzése 
 
(1) A repül gép ment  jogosítást kérelmez nek a következ  elméleti tantárgyakból kell 

elméleti képzést kapnia: 
a) repülési szabályok, 
b) repül gépismeret, 
c) légi üzemeltetés, 
d) az adott szakterület sajátosságai (egészségügy) 
 

(2) A repül gép ment  jogosítás elméleti képzés tematikáját, a tantárgyak alapján a 
légiközlekedési hatóság adja ki. 

 
1.1.2.3.2. Repülési képzés 
 

(1) A kérelmez nek kétkormányos oktatásban kell részesülnie repül gépen.  
(2) Az oktatónak gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmez  a légiközlekedési hatóság által 

kiadott tematika szerinti oktatásban részesüljön.
 
1.1.2.4. Repülési tapasztalat 

A kérelmez nek nem kevesebb, mint 800 repült órával kell rendelkeznie repül gépen. 
 
1.1.2.5. Elméleti és jártassági vizsga 

1.1.2.5.1. Elméleti ismeretek vizsgája 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, amely a ment  
jogosításnak megfelel, az 1.1.2.3.1. pontban meghatározott témakörökben. 
 
1.1.2.5.2. Jártassági vizsga 
 

(1) A kérelmez nek jártassági vizsgán kell bizonyítania, hogy képes repül gépen ment  
repüléseket végrehajtani.  

(2) A vizsgarepülést imitált szituációban kell végrehajtani. 
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1.1.3. Érvényességi id , meghosszabbítás, megújítás 

1.1.3.1. Érvényességi id  

(1) A ment  jogosítás a kiadástól számított 2 évig érvényes. Az érvényességi id szakon 
belüli meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 2 évig érvényes. 

(2) A ment  jogosítás érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati engedély 
engedélyese nem gyakorolhatja a jogosításból származó el jogokat. 

1.1.3.2. Meghosszabbítás 

(1)Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megel z  2 évben félévenként 5 
db mentési céllal történ  felszállást teljesített, akkor a jogosítás 2 évre meghosszabbítható. 

(2) Ha a jogosítás engedélyese a 1.1.3.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem 
teljesíti, akkor gyakorlatba hozó repülésen kell részt vennie ment  jogosítással rendelkez  
repülési oktatóval (FI(A)), amit a repülési naplóban e rendeletre való hivatkozással rögzíteni 
kell, továbbá az 1.1.2.5.2. pontban meghatározottak szerint készség ellen rzést kell 
végrehajtania ment  jogosítással rendelkez  repülés-vizsgáztatóval FE(A). 

1.1.3.3. Megújítás 

A kérelmez nek az 1.1.2.2.-1.1.2.5. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.  

 

1.2. T ZOLTÓ JOGOSÍTÁS 

 
1.2.1. A t zoltó jogosítás engedélyesének el jogai 

A t zoltó jogosítás engedélyesének joga van t zoltó repülések végrehajtására. 
 

1.2.2. A t zoltó jogosítás megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A t zoltó jogosítás kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

1.2.2.1. Életkor 

A t zoltó jogosítást kérelmez nek be kell töltenie a 21. életévet. 

1.2.2.2. Szakszolgálati követelmények 

A kérelmez nek repül gép kereskedelmi, vagy repül gép légitársasági pilóta szakszolgálati 
engedéllyel, érvényes - t zoltó repülésre alkalmas- osztály, vagy típusjogosítással kell rendelkeznie. 

1.2.2.3. Képzési követelmények 

1.2.2.3.1. Elméleti ismeretek képzése 
 
(1) A repül gép t zoltó jogosítást kérelmez nek a következ  elméleti tantárgyakból kell 

elméleti képzést kapnia: 
a) repülési szabályok, 
b) repül gépismeret, 
c) légi üzemeltetés, 
d) az adott szakterület sajátosságai (t zoltó) 
 

(2) A repül gép t zoltó jogosítás elméleti képzés tematikáját, a tantárgyak alapján a 
légiközlekedési hatóság adja ki. 

 
1.2.2.3.2. Repülési képzés 
 

(1) A kérelmez nek kétkormányos oktatásban kell részesülnie repül gépen.  
(2) Az oktatónak gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmez  a légiközlekedési hatóság által 

kiadott tematika szerinti oktatásban részesüljön.
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1.2.2.4. Repülési tapasztalat 

A kérelmez nek nem kevesebb, mint 400 repült órával kell rendelkeznie repül gépen. 
 
1.2.2.5. Elméleti és jártassági vizsga 

1.2.2.5.1. Elméleti ismeretek vizsgája 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, amely a t zoltó 
jogosításnak megfelel, az 1.2.2.3.1. pontban meghatározott témakörökben. 
 
1.2.2.5.2. Jártassági vizsga 
 

(1) A kérelmez nek jártassági vizsgán kell bizonyítania, hogy képes repül gépen t zoltó 
repüléseket végrehajtani.  

(2) A vizsgarepülést imitált szituációban kell végrehajtani. 

1.2.3. Érvényességi id , meghosszabbítás, megújítás 

1.2.3.1. Érvényességi id  

(1) A t zoltó jogosítás a kiadástól számított 2 évig érvényes. Az érvényességi id szakon 
belüli meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 2 évig érvényes. 

(2) A t zoltó jogosítás érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati engedély 
engedélyese nem gyakorolhatja a jogosításból származó el jogokat. 

1.2.3.2. Meghosszabbítás 

(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megel z  2 évben félévenként 5 
db t zoltó felszállást teljesített, akkor a jogosítás 2 évre meghosszabbítható. 

(2) Ha a jogosítás engedélyese a 1.2.3.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem 
teljesíti, akkor gyakorlatba hozó repülésen kell részt vennie t zoltó jogosítással rendelkez  
repülési oktatóval (FI(A)), amit a repülési naplóban e rendeletre való hivatkozással rögzíteni 
kell, továbbá az 1.2.2.5.2. pontban meghatározottak szerint készség ellen rzést kell 
végrehajtania t zoltó jogosítással rendelkez  repülés-vizsgáztatóval FE(A). 

1.2.3.3. Megújítás 

A kérelmez nek az 1.2.2.2.-1.2.2.5. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.  

1.3. MEZ GAZDASÁGI JOGOSÍTÁS 

 
1.3.1. A mez gazdasági jogosítás engedélyesének el jogai 

A mez gazdasági jogosítás engedélyesének joga van mez gazdasági repülések végrehajtására a 
személyére meghatározott id járási minimumok mellett. 
 

1.3.2. A mez gazdasági jogosítás megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A mez gazdasági jogosítás kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

1.3.2.1. Életkor 

A mez gazdasági jogosítást kérelmez nek be kell töltenie a 21. életévet. 

1.3.2.2. Szakszolgálati követelmények 

A kérelmez nek repül gép magán, repül gép kereskedelmi, vagy repül gép légitársasági pilóta 
szakszolgálati engedéllyel, érvényes – mez gazdasági repülésre alkalmas- osztály, vagy 
típusjogosítással kell rendelkeznie. 
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1.3.2.3. Képzési követelmények 

1.3.2.3.1. Elméleti ismeretek képzése 
 
(1) A repül gép mez gazdasági jogosítást kérelmez nek a következ  elméleti tantárgyakból 

kell elméleti képzést kapnia: 
a) repülési szabályok, 
b) repül gép-ismeret, 
c) légi üzemeltetés, 
d) mez gazdasági repülés végrehajtásának szabályai 
 

(2) A repül gép mez gazdasági jogosítás elméleti képzés tematikáját, a tantárgyak 
alapján a légiközlekedési hatóság adja ki. 

 
1.3.2.3.2. Repülési képzés 
 

(1) A kérelmez nek kétkormányos oktatásban kell részesülnie repül gépen.  
(2) Az oktatónak gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmez  a légiközlekedési hatóság által 

kiadott tematika szerinti oktatásban részesüljön. 
 

1.3.2.4. Repülési tapasztalat 

A kérelmez nek nem kevesebb, mint 200 repült órával kell rendelkeznie repül gépen. 
 
1.3.2.5. Jóváírás 

Ha a kérelmez  érvényes mez gazdasági jogosítással rendelkezik helikopterre, akkor a 1.3.2.3.2. 
pontban meghatározott tematika repült ideje 25%-kal csökkenthet . 

1.3.2.6. Elméleti és jártassági vizsga 

1.3.2.6.1. Elméleti ismeretek vizsgája 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, amely a mez gazdasági 
jogosításnak megfelel, az 1.3.2.3.1. pontban meghatározott témakörökben. 
 
1.3.2.6.2. Jártassági vizsga 
 

(1) A kérelmez nek jártassági vizsgán kell bizonyítania, hogy képes repül gépen 
mez gazdasági repüléseket végrehajtani.  

(2) A jártassági vizsgának a következ ket kell tartalmaznia:
a) Egy felszállás során mez gazdasági munkarepülést és meghatározott repülési 

feladatokat kell végrehajtani munkarepülés közben, terhelt légijárm vel, mez gazdasági 
repül térr l. 

b) Egy zárt pályás, legalább 50 perces útvonalrepülést kell végrehajtani, 50 m 
magasságban, melynek során a kérelmez nek bizonyítani kell, hogy képes az alacsony 
útvonali navigáció végrehatásában, különös tekintettel az id járás romlás vagy eltévedés 
esetén szükséges teend k ismeretére. 
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1.3.3. Érvényességi id , meghosszabbítás, megújítás 

1.3.3.1. Érvényességi id  

(1) A mez gazdasági jogosítás a kiadástól számított 2 évig érvényes. Az érvényességi 
id szakon belüli meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 2 évig érvényes. 

(2) A mez gazdasági jogosítás érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati 
engedély engedélyese nem gyakorolhatja a jogosításból származó el jogokat. 

1.3.3.2. Meghosszabbítás 

(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megel z  2 évben évenként 35 
db mez gazdasági felszállást hajtott végre, akkor a jogosítás 2 évre meghosszabbítható. 

(2) Ha a jogosítás engedélyese az 1.3.3.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem 
teljesíti, akkor gyakorlatba hozó repülésen kell részt vennie mez gazdasági jogosítással 
rendelkez  repülési oktatóval (FI(A)), amit a repülési naplóban e rendeletre való 
hivatkozással rögzíteni kell, továbbá az 1.3.2.6.2. pontban meghatározottak szerint készség 
ellen rzést kell végrehajtania mez gazdasági jogosítással rendelkez  repülés-vizsgáztatóval 
FE(A). 

1.3.3.3. Megújítás 

A kérelmez nek az 1.3.2.2.-1.3.2.6. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.  

1.4. VONTATÓ JOGOSÍTÁS 

 
1.4.1. A vontató jogosítás engedélyesének el jogai 

A vontató jogosítás engedélyesének joga van motor nélküli légi járm vek vontatására, illetve 
transzparens-vontatásra.  
 

1.4.2. A vontató jogosítás megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A vontató jogosítás kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

1.4.2.1. Életkor 

A vontató jogosítást kérelmez nek be kell töltenie a 20. életévet. 

1.4.2.2. Szakszolgálati követelmények 

A kérelmez nek repül gép magán, repül gép kereskedelmi, vagy repül gép légitársasági pilóta 
szakszolgálati engedéllyel és érvényes – vontatásos repülésre alkalmas- osztály, vagy 
típusjogosítással kell rendelkeznie. 

1.4.2.3. Képzési követelmények 

1.4.2.3.1. Elméleti ismeretek képzése 
 
(1) A repül gép vontató jogosítást kérelmez nek a következ  elméleti tantárgyakból kell 

elméleti képzést kapnia: 
a) repülési szabályok, 
b) vészhelyzetek, 
c) vontatásos repülés végrehajtásának szabályai 
 

(2) A repül gép vontató jogosítás elméleti képzés tematikáját, a tantárgyak alapján a 
légiközlekedési hatóság adja ki. 
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1.4.2.3.2. Repülési képzés 
 

(1) A kérelmez nek kétkormányos oktatásban kell részesülnie repül gépen.  
(2) Az oktatónak gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmez  a légiközlekedési hatóság által 

kiadott tematika szerinti oktatásban részesüljön. 
 

1.4.2.4. Repülési tapasztalat 

A kérelmez nek nem kevesebb, mint 100 repült órával kell rendelkeznie repül gépen. 
 
1.4.2.5. Jóváírás 

Ha a kérelmez  érvényes vontató jogosítással rendelkezik helikopterre, akkor az 1.4.2.3.2. pontban 
meghatározott tematika repült ideje 25%-kal csökkenthet . 

1.4.2.6. Elméleti és jártassági vizsga 

1.4.2.6.1. Elméleti ismeretek vizsgája 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, amely a vontató 
jogosításnak megfelel, az 1.4.2.3.1. pontban meghatározott témakörökben. 
 
1.4.2.6.2. Jártassági vizsga 
 

(1) A kérelmez nek jártassági vizsgán kell bizonyítania, hogy képes repül géppel 
vontatásos repüléseket végrehajtani.  

(2) A jártassági vizsgának a következ ket kell tartalmaznia: 
a) 400 m-es iskolakör, a vitorlázó-repül gép leoldása a leszállójel fölött. 
b) légtérvontatás jobb és bal emelked  fordulókkal 800 m –es magasságig, lehúzás 

maximum 2 m/s süllyedéssel, majd leoldás a leszállójel fölött. 

1.4.3. Érvényességi id , meghosszabbítás, megújítás 

1.4.3.1. Érvényességi id  

(1) A vontató jogosítás a kiadástól számított 2 évig érvényes. Az érvényességi id szakon 
belüli meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 2 évig érvényes. 

(2) A vontató jogosítás érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati engedély 
engedélyese nem gyakorolhatja a jogosításból származó el jogokat. 

1.4.3.2. Meghosszabbítás 

(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megel z  2 évben évenként 20 
db vontatást hajtott végre, akkor a jogosítás 2 évre meghosszabbítható. 

(2) Ha a jogosítás engedélyese az 1.4.3.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem 
teljesíti, akkor gyakorlatba hozó repülésen kell részt vennie vontató jogosítással rendelkez  
repülési oktatóval (FI(A)), amit a repülési naplóban e rendeletre való hivatkozással rögzíteni 
kell, továbbá az 1.4.2.6.2. pontban meghatározottak szerint készség ellen rzést kell 
végrehajtania vontató jogosítással rendelkez  repülés-vizsgáztatóval FE(A). 

1.4.3.3.Megújítás 

A kérelmez nek az 1.4.2.2.-1.4.2.6. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.  

1.5. TEREPVONTATÓ JOGOSÍTÁS 

 
1.5.1. A terepvontató jogosítás engedélyesének el jogai 

A terepvontató jogosítás engedélyesének joga van terepvontatásra.  
 

1.5.2. A terepvontató jogosítás megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A terepvontató jogosítás kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 
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1.5.2.1. Életkor 

A terepvontató jogosítást kérelmez nek be kell töltenie a 21. életévet. 

1.5.2.2. Szakszolgálati követelmények 

A kérelmez nek érvényes repül gép vontatói jogosítással kell rendelkeznie. 

1.5.2.3. Képzési követelmények 

1.5.2.3.1. Elméleti ismeretek képzése 
 
(1) A repül gép terepvontató jogosítást kérelmez nek a következ  elméleti tantárgyakból 

kell elméleti képzést kapnia: 
a) vészhelyzetek, 
b) terepvontatásos repülés végrehajtásának szabályai 
 

(2) A repül gép terepvontató jogosítás elméleti képzés tematikáját, a tantárgyak alapján a 
légiközlekedési hatóság adja ki. 

 
1.5.2.3.2. Repülési képzés 
 

(1) A kérelmez nek kétkormányos oktatásban kell részesülnie repül gépen, amelynek 
tartalmaznia kell 5 db vontatásos felszállást terepr l.  

(2) Az oktatónak gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmez  a légiközlekedési hatóság által 
kiadott tematika szerinti oktatásban részesüljön. 

 
1.5.2.4. Repülési tapasztalat 

A kérelmez nek nem kevesebb, mint 300 repült órával kell rendelkeznie repül gépen, és amely id  
alatt legalább 100 önálló vontatást végrehajtott. 
 
1.5.2.5. Elméleti és jártassági vizsga 

1.5.2.5.1. Elméleti ismeretek vizsgája 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel, amely a terepvontató 
jogosításnak megfelel, az 1.5.2.3.1. pontban meghatározott témakörökben. 
 
1.5.2.5.2. Jártassági vizsga 
 

(1) A kérelmez nek jártassági vizsgán kell bizonyítania, hogy képes repül géppel 
terepvontatásos repüléseket végrehajtani.  

(2) A jártassági vizsgának egy terepvontatást kell tartalmaznia. 
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1.5.3. Érvényességi id , meghosszabbítás, megújítás 

1.5.3.1. Érvényességi id  

(1) A terepvontató jogosítás a kiadástól számított 2 évig érvényes, feltéve, hogy a vontató 
jogosítás ez id  alatt érvényben marad. Az érvényességi id szakon belüli meghosszabbítás 
esetén a lejárati dátumtól számított 2 évig érvényes. 

(2) A terepvontató jogosítás érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati 
engedély engedélyese nem gyakorolhatja a jogosításból származó el jogokat. 

(3) A vontató jogosítás érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati engedély 
engedélyese nem gyakorolhatja a terepvontató jogosításból származó el jogokat. 

1.5.3.2. Meghosszabbítás 

(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megel z  2 évben évenként 20 
db vontatást hajtott végre, akkor a jogosítás 2 évre meghosszabbítható. 

(2) Ha a jogosítás engedélyese az 1.5.3.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem 
teljesíti, akkor gyakorlatba hozó repülésen kell részt vennie terepvontató jogosítással 
rendelkez  repülési oktatóval (FI(A)), amit a repülési naplóban e rendeletre való 
hivatkozással rögzíteni kell, továbbá az 1.5.2.6.2. pontban meghatározottak szerint készség 
ellen rzést kell végrehajtania terepvontató jogosítással rendelkez  repülés-vizsgáztatóval 
FE(A). 

1.5.3.3. Megújítás 

A kérelmez nek az 1.5.2.2.-1.5.2.6. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.  
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Hajózó mérnök szakszolgálati engedélyre vonatkozó követelmények 
 

Szakszolgálati 
engedély 
megnevezése 

Szakszolgálati 
engedélybe 
történ  
bejegyzés 

Szakszolgálati 
engedély 
rovatszáma 

Szakszolgálati 
engedélyhez 
adható 
jogosítás 

Szakszolgálati 
engedélybe 
történ  
bejegyzés 

Szakszolgálati 
engedély 
rovatszáma 

Érvényességi 
id  

Hajózó 
mérnök 
szakszolgálati 
engedély 

F/E 
 

II típusjogosítás  XII 1 év 

 
1. FEJEZET 

HAJÓZÓ MÉRNÖK SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (F/E) 

 

1.1. A F/E engedélyesének el jogai 

(1) A hajózó mérnök szakszolgálati engedély engedélyesének joga van bármely olyan típusú 
légijárm vön hajózó mérnökként tevékenykedni, amelyre típusjogosítással rendelkezik. 

(2) A hajózó mérnök szakszolgálati engedély megszerzésekor azt a típusjogosítást kell bejegyezni 
a szakszolgálati engedélybe, amellyel a jártassági vizsgán repülnek. 

 
1.2. A F/E megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A F/E kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza.  

1.2.1. Életkor 

Az F/E kérelmez nek be kell töltenie a 18. életévet. 

1.2.2. Iskolai végzettség 

A F/E kérelmez nek legalább m szaki középfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie. 

1.2.3. Képzési követelmények 

1.2.3.1. Elméleti ismeretek képzése 
 

(1) A hajózó mérnök szakszolgálati engedélyt kérelmez nek a következ  elméleti tantárgyakból 
kell elméleti képzést kapnia: 
 

1. Légijog 
 

a) a hajózó mérnök szakszolgálati engedély engedélyesére vonatkozó szabályok és 
el írások, a polgári repülésben résztvev  légijárm  üzemeltetését meghatározó szabályok és 
el írások, melyek a hajózó mérnök kötelmeivel kapcsolatosak,  
 
2. Általános légijárm  ismeret 
 
 a) a hajtóm vek, gázturbinák és/vagy a dugattyús hajtóm vek m ködési alapelvei, a 
tüzel anyag, a tüzel anyag-rendszerek és a tüzel anyag vezérlés jellemz i, ken anyagok és 
rendszerek, utánéget k és befecskendez  rendszerek, a hajtóm  gyújtási és 
indítórendszereinek funkciói és üzemeltetése,   
 b) a légijárm  hajtóm veinek m ködési alapelve, kiszolgálási eljárásai és üzemi 
korlátai, a légköri viszonyok hatása a hajtóm  teljesítményére, 
 c) sárkány, kormányok, szerkezeti részek, kerék szerelvények, fékek és blokkolásgátló 
egységek, korrózió és kifáradási élettartam, a szerkezeti sérülések és meghibásodások 
azonosítása, 
 d) jég és csapadékvédelmi rendszerek, 

 e) túlnyomást biztosító és légkondicionáló rendszerek, oxigénrendszerek, 
 f) hidraulika rendszer és pneumatika rendszer, 

12. melléklet a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelethez
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 g) az elektromosság elméletének alapjai, elektromos rendszerek (egyenáram és 
váltóáram), a légijárm  elektromos hálózata, bekötések és árnyékolás, 

 
 h) a m szerek, az irányt k, a robotpilóták, a rádióösszeköttetési berendezések, a rádió- 
és radar-navigációs berendezések, a repül gép-vezérl  rendszerek, kijelzések és az 
elektronikai berendezések m ködésének alapelvei,  
 i) az adott légijárm  korlátozásai, 
 j) t zvédelmi, észlel , lokalizáló és t zoltó rendszerek, 
 k) az adott légijárm  berendezéseinek és rendszereinek használata és alkalmasságuk 
ellen rzése, 
 
3. Repülési jellemz k, repüléstervezés és terhelés  
 
 a) a terhelés és a tömeg megoszlásának hatásai a légijárm  kiszolgálásában, repülési 
jellemz k és teljesítmény, tömeg és súlypont-számítások, 
 b) teljesítmény adatok használata és gyakorlati alkalmazása, 
 
4. Emberi teljesít képesség és korlátai  
 
 a) a hajózó mérnökre vonatozó emberi tényez k, beleértve a fenyeget  jelenségek és 
hibák kezelésének alapelveit,  
 
5. Üzemeltetési eljárások 
 
 a) a karbantartás elvei, a légialkalmasság fenntartásának eljárásai, hibajelentések, 
repülés el tti szemrevételezések, tüzel anyag tankoláskor és küls  áramforrás használatakor 
betartandó óvintézkedések, fedélzeti berendezések és utaskabin rendszerek,  
 b) szokványos, nem-szokványos és veszélyhelyzeti eljárások, 
 c) áru és veszélyes anyagok szállításának üzemi eljárásai, 
 
6. Repüléselmélet 
 

 a) az aerodinamika alapjai, 
 
7. Rádiótávbeszél -kezel i eljárások 
 

 a) rádióösszeköttetési eljárások és kifejezések. 
 
8. Navigáció 

a) a navigáció alapjai, a robotpilóta rendszerek alapelve és m ködése, és 
 
9. Meteorológia 

a) a meteorológia üzemeltetési vonatkozásai. 
 

(2) A hajózó mérnök elméleti képzés tematikáját, a tantárgyak alapján a légiközlekedési hatóság 
adja ki. 

 
1.2.3.2. Repülési képzés 
 

A kérelmez nek nem kevesebb, mint 200 óra repült id t kell szereznie a légiközlekedési hatóság 
által kiadott tematika alapján a hajózó mérnök feladatainak ellátása közben egy légiközlekedési 
hatóság által felhatalmazott felügyel  mellett azon a légijárm  típuson, amelyre a típusjogosítást a 
szakszolgálati engedéllyel együtt kéri.  

 
1.2.4. Repülési tapasztalat 

A légiközlekedési hatóság által erre a célra felhatalmazott hajózó mérnök felügyelete alatt a 
kérelmez nek üzemeltetési tapasztalatot kell szereznie a hajózó mérnök feladatainak ellátásában 
legalább az alábbi témakörökben, az adott típusú légijárm vön: 
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a) Normál eljárások 
 
- repülés el tti szemrevételezések, 
- Tankolási eljárások, tüzel anyag szabályozás, 
- a karbantartási dokumentációk ellen rzése, 
- szokványos fedélzeti eljárások a repülés összes fázisában, 
- a hajózó személyzet cselekv képtelensége esetében követend  személyzet- együttm ködés 
és eljárásai,  
- hibajelentés 
 
b) Normálistól eltér  és alternatív (készenléti) eljárások 
 
- a légijárm  rendszereinek nem szokványos m ködésének felismerése, 
- a nem szokványos és alternatív (készenléti) eljárások alkalmazása, 

 
c) Vészhelyzeti eljárások 
 
- vészhelyzeti körülmények felismerése, 
- a megfelel  vészhelyzeti eljárások alkalmazása 

 
1.2.5. Jóváírás 

(1) A kérelmez nek hajózó mérnökként egy repülési szimulátorban (FFS) megszerzett repült 
idejét maximum 50 óráig lehet beszámítani az 1.2.3.2. pontban meghatározott repült id be. 
 

(2) Ha a kérelmez  az adott típusú légijárm vön pilótaként repült id vel rendelkezik, akkor az 1.2 
3.2. pontban meghatározott repült id be maximum 75 óra számítható be. 

1.2.6. Elméleti és jártassági vizsga 

1.2.6.1. Elméleti ismeretek vizsgája 
 

A kérelmez nek bizonyítania kell a hajózó mérnök szakszolgálati engedély engedélyesének adott 
el jogoknak megfelel  tudásszintet az 1.2.3.1. pontban meghatározott témakörökben az adott típusra 
vonatkozóan. 
 
1.2.6.2. Jártassági vizsga 
 

A kérelmez nek bizonyítania kell az adott típusú légijárm vön, hogy képes egy légijárm  hajózó 
mérnökeként végrehajtani az 1.2.4. pontban meghatározott feladatokat és eljárásokat olyan fokú 
szakértelemmel, amely megfelel a hajózó mérnök szakszolgálati engedély engedélyesének adott 
el jogoknak, és képes: 
 

a) felismerni és kezelni a fenyeget  jelenségeket és hibákat,  
b) a légijárm  rendszereit azok adottságain és korlátozásain belül használni,   
c) jó ítél képességet és repülési készséget tanúsítani,  
d) légiforgalmi ismereteit alkalmazni, 
e) több tagból álló személyzet részeként feladatait olyan módon ellátni, hogy a kivitelezés 
sikeres végrehajtása biztosított legyen, és 
f) hatékonyan kommunikálni a személyzet többi tagjával. 

2. FEJEZET 

TÍPUSJOGOSÍTÁS 

 
2.1. A típusjogosítás engedélyesének el jogai 

A jogosítás engedélyese jogosult a légijárm  típuson a szakszolgálati engedélyének megfelel  
el jogokat gyakorolni. 

2.2. Típusjogosítást igényl  körülmények 

(1) A hajózó mérnök szakszolgálati engedély engedélyese akkor láthat el légijárm vön hajózó 
mérnöki tevékenységet, ha rendelkezik az adott légijárm nek megfelel  típusjogosítással.  
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(2) A szakszolgálati engedélyben lév  érvényes típusjogosítások száma legfeljebb 2 lehet. 
 

2.3. A típusjogosítás megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A típusjogosítás kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

2.3.1. Képzési követelmények 

2.3.1.1. Elméleti ismeretek képzése 
 
(1) Ha a kérelmez  bizonyítja jártasságát és szakismeretét a hajózó mérnök szakszolgálati 

engedély els  kiadásához, az adott légijárm  típusának megfelel  típusjogosítást a szakszolgálati 
engedélybe be kell jegyezni. 
 

(2) A további légijárm  típusjogosítást kérelmez nek a következ  elméleti tantárgyakból kell 
elméleti képzést kapnia: 
 

1. A légijárm típusra vonatkozó légijárm  ismeret (értelemszer en) 
 

a) a hajtóm vek, gázturbinák és/vagy a dugattyús hajtóm vek m ködési 
alapelvei, a tüzel anyag, a tüzel anyag-rendszerek és a tüzel anyag vezérlés 
jellemz i, ken anyagok és rendszerek, utánéget k és befecskendez  rendszerek, 
a hajtóm  gyújtási és indítórendszereinek funkciói és üzemeltetése,   
b) a légijárm  hajtóm veinek m ködési alapelve, kiszolgálási eljárásai és üzemi 
korlátai, a légköri viszonyok hatása a hajtóm  teljesítményére, 
c) sárkány, kormányok, szerkezeti részek, kerék szerelvények, fékek és 
blokkolásgátló egységek, korrózió és kifáradási élettartam, a szerkezeti sérülések 
és meghibásodások azonosítása, 
d) jég és csapadékvédelmi rendszerek, 
e) túlnyomást biztosító és légkondicionáló rendszerek, oxigénrendszerek, 
f) hidraulika rendszer és pneumatika rendszer, 
g) az elektromosság elméletének alapjai, elektromos rendszerek (egyenáram és 
váltóáram), a légijárm  elektromos hálózata, bekötések és árnyékolás, 
h) a m szerek, az irányt k, a robotpilóták, a rádióösszeköttetési berendezések, a 
rádió- és radar-navigációs berendezések, a repül gép-vezérl  rendszerek, 
kijelzések és az elektronikai berendezések m ködésének alapelvei,  
i) az adott légijárm  korlátozásai, 
j) t zvédelmi, észlel , lokalizáló és t zoltó rendszerek, 
k) az adott légijárm  berendezéseinek és rendszereinek használata és 
alkalmasságuk ellen rzése, 

 
2. Repülési jellemz k, repüléstervezés és terhelés az adott légijárm  típusra 

vonatkozóan 
 

a) a terhelés és a tömeg megoszlásának hatásai a légijárm  kiszolgálásában, 
repülési jellemz k és teljesítmény, tömeg és súlypont-számítások, 
b) teljesítmény adatok használata és gyakorlati alkalmazása, 

 
3. Üzemeltetési eljárások az adott légijárm  típusra vonatkozóan 

 
a) a karbantartás elvei, a légialkalmasság fenntartásának eljárásai, 
hibajelentések, repülés el tti szemrevételezések, tüzel anyag tankoláskor és 
küls  áramforrás használatakor betartandó óvintézkedések, fedélzeti 
berendezések és utaskabin rendszerek,  
b) szokványos, nem-szokványos és veszélyhelyzeti eljárások, 
c) áru és veszélyes anyagok szállításának üzemi eljárásai, 

 
(3) A légjárm  típusjogosítás elméleti képzés tematikáját, a tantárgyak alapján a 

légiközlekedési hatóság adja ki. 
 
2.3.1.2. Repülési képzés 
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A kérelmez nek nem kevesebb, mint 100 óra repült id t kell szereznie a légiközlekedési hatóság 
által kiadott tematika alapján a hajózó mérnök feladatainak ellátása közben egy légiközlekedési 
hatóság által felhatalmazott felügyel  mellett azon a légijárm  típuson, amelyre a típusjogosítást kéri. 

 
2.3.2. Repülési tapasztalat 

A légiközlekedési hatóság által erre a célra felhatalmazott hajózó mérnök felügyelete alatt a 
kérelmez nek üzemeltetési tapasztalatot kell szereznie a hajózó mérnök feladatainak ellátásában 
legalább az alábbi témakörökben, az adott típusú légijárm vön:  

 
a) Normál eljárások 
 
- repülés el tti szemrevételezések, 
- Tankolási eljárások, tüzel anyag szabályozás, 
- a karbantartási dokumentációk ellen rzése, 
- szokványos fedélzeti eljárások a repülés összes fázisában, 
- a hajózó személyzet cselekv képtelensége esetében követend  személyzet- együttm ködés 
és eljárásai,  
- hibajelentés 
 
b) Normálistól eltér  és alternatív (készenléti) eljárások 
 
- a légijárm  rendszereinek nem szokványos m ködésének felismerése, 
- a nem szokványos és alternatív (készenléti) eljárások alkalmazása, 

 
c) Vészhelyzeti eljárások 
 
- vészhelyzeti körülmények felismerése, 
- a megfelel  vészhelyzeti eljárások alkalmazása 

 
2.3.3. Jóváírás 

 
(1) A kérelmez nek hajózó mérnökként egy repülési szimulátorban (FFS) megszerzett repült 

idejét maximum 50 óráig lehet beszámítani a 2.3.1.2. pontban meghatározott repült id be. 
(2) Ha a kérelmez  az adott típusú légijárm vön pilótaként repült id vel rendelkezik, akkor a 

2.3.1.2. pontban meghatározott repült id be maximum 75 óra számítható be. 
 
2.3.4. Elméleti és jártassági vizsga 

2.3.4.1. Elméleti ismeretek vizsgája 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy a 2.3.1.1. pontban meghatározott témakörökben az adott 
típusra vonatkozóan képes a hajózó mérnöki feladatait ellátni. 
 
2.3.4.2. Jártassági vizsga 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell az adott típusú légijárm vön, hogy képes hajózó mérnökként 
végrehajtani a 2.3.2. pontban meghatározott feladatokat. 



23494 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám

2.4. Érvényességi id , meghosszabbítás, megújítás 

2.4.1. Érvényességi id  

(1) A típusjogosítás a kiadástól számított 1 évig érvényes. Az érvényességi id szakon belüli 
meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 1 évig érvényes. 

(2) A típusjogosítás érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati engedély 
engedélyese nem gyakorolhatja a szakszolgálati engedélyb l származó el jogokat. 

2.4.2. Meghosszabbítás 

(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megel z  12 hónapban legalább 
10 fel- és 10 leszállást végrehajtott és 200 órát repült az adott típussal, akkor a jogosítás 1 
évre meghosszabbítható. 

(2) Ha a jogosítás engedélyese a 2.4.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem teljesíti, 
akkor gyakorlatba hozó repülésen kell részt vennie egy légiközlekedési hatóság által 
felhatalmazott felügyel vel, amit a repülési naplóban e rendeletre való hivatkozással 
rögzíteni kell, továbbá az 2.3.4.2. pontban meghatározottak szerint készség ellen rzést kell 
végrehajtania. 

(1) A 2.4.2. (1) pontban a 12 hónapra el írt 200 órába beszámítható az azonos vagy más 
típuson pilóta beosztásban teljesített repülési id  is az esetben, amennyiben hajózó 
mérnökként legalább 100 órát teljesített. 

2.4.3. Megújítás 

A kérelmez nek a 2.3.1.- 2.3.4. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.  
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Hajózó navigátor szakszolgálati engedélyre vonatkozó követelmények 
 

Szakszolgálati 
engedély 
megnevezése 

Szakszolgálati 
engedélybe 
történ  
bejegyzés 

Szakszolgálati 
engedély 
rovatszáma 

Szakszolgálati 
engedélyhez 
adható 
jogosítás 

Szakszolgálati 
engedélybe 
történ  
bejegyzés 

Szakszolgálati 
engedély 
rovatszáma 

Érvényességi 
id  

Hajózó 
navigátor 
szakszolgálati 
engedély 

F/N 
 

II típusjogosítás  XII 1 év 

 
1. FEJEZET 

HAJÓZÓ NAVIGÁTOR SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (F/N) 

 

1.1. A F/N engedélyesének el jogai 

(1) A hajózó navigátor szakszolgálati engedély engedélyesének joga van bármely olyan típusú 
légijárm vön hajózó navigátorként tevékenykedni, amelyre típusjogosítással rendelkezik. 

(2) Ha az el jogok megkövetelik a rádióforgalmazást, a szakszolgálati engedély engedélyesének 
ki kell elégítenie a rendelet 19§ -ban meghatározott követelményeket is. 

(3) A hajózó navigátor szakszolgálati engedély megszerzésekor azt a típusjogosítást kell 
bejegyezni a szakszolgálati engedélybe, amellyel a jártassági vizsgán repülnek. 

 
1.2. A F/N megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A F/N kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza.  

1.2.1. Életkor 

Az F/N kérelmez nek be kell töltenie a 18. életévet. 

1.2.2. Iskolai végzettség 

A F/N kérelmez nek legalább középfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie. 

1.2.1 Képzési követelmények 

1.2.1.1 Elméleti ismeretek képzése 
 

(1) A hajózó navigátor szakszolgálati engedélyt kérelmez nek a következ  elméleti 
tantárgyakból kell elméleti képzést kapnia: 
 

1. Légijog 

a) a hajózó navigátor szakszolgálati engedély engedélyesének vonatkozó szabályok 
és el írások, megfelel  légiforgalmi szolgálatok gyakorlatai és eljárásai,  

2. A légijárm típusra vonatkozó légijárm  ismeret (értelemszer en) 
 

a) a légijárm  hajtóm veinek m ködési alapelve, kiszolgálási eljárásai és üzemi 
korlátai, a légköri viszonyok hatása a hajtóm  teljesítményére, 
b) az elektromosság elméletének alapjai, elektromos rendszerek (egyenáram és 
váltóáram), a légijárm  elektromos hálózata, bekötések és árnyékolás, 
c) a m szerek, az irányt k, a robotpilóták, a rádióösszeköttetési berendezések, a rádió- 
és radar-navigációs berendezések, a repül gép-vezérl  rendszerek, kijelzések és az 
elektronikai berendezések m ködésének alapelvei,  
d) az adott légijárm  korlátozásai, 

 

3. Repülési jellemz k, repüléstervezés és terhelés általában és az adott légijárm  típusra 
vonatkozóan 

13. melléklet a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelethez
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a) a terhelés és a tömeg megoszlásának hatásai a légijárm  kiszolgálásában 

b) teljesítményadatok használata és gyakorlati alkalmazása, 

c) repülés el tti és útvonalon történ  részletes repülési terv készítése, a légiforgalmi 
szolgálatok számára repülési terv összeállítása és kitöltése, a megfelel  légiforgalmi 
szolgálatok eljárásai, magasságmér  beállítás eljárásai, 

4. Üzemeltetési eljárások 
 

a) légiforgalmi dokumentációk, mint az AIP, a NOTAM, a légiforgalmi kódok és rövidítések, 
valamint a kirepülés, az útvonalrepülés, a süllyedés és a megközelítés m szerrepülési 
eljárásai térképeinek értelmezése és használata,  

 

5. Emberi tényez k 

a) a hajózó navigátorra vonatkozó emberi tényez k, beleértve a fenyeget  jelenségek és 
hibák kezelésének eljárásait,  

6. Meteorológia  

a) a légiforgalmi meteorológiai jelentések, térképek és el rejelzések, a kódok és rövidítések 
értelmezése és gyakorlati alkalmazása, repülés el tt és repülés közben a meteorológiai 
információk használata és beszerzésük eljárásai, magasságmérés, 

b) repülési meteorológia, az adott területek éghajlattana, tekintetbe véve azokat az 
elemeket, amelyek hatással vannak a repülésre, a nyomásrendszerek mozgása, a frontok 
struktúrája, azon szignifikáns id járási jelenségek helye és jellemz i, melyek befolyásolják a 
felszállás, az útvonalrepülés és a leszállás körülményeit, 

7. Navigáció  

a) navigáció helyszámító eljárással (dead-reckoning), izobárikus és csillagászati navigációs 
eljárások, légiforgalmi térképek, rádiónavigációs berendezések és területi navigációs 
rendszerek használata, a hosszú távú repülésre vonatkozó speciális követelmények,  

b) a légijárm  navigációjához szükséges m szerek és elektronika használata, korlátai és 
használhatósága,  

c) a kirepülés, az útvonalrepülés és megközelítés szakaszában alkalmazott navigációs 
rendszerek használata, pontossága és megbízhatósága, a rádiónavigációs berendezések 
azonosítása, 

d) az automata, és a m ködéséhez küls  támpontokat felhasználó navigációs rendszerek 
m ködési elvei, jellemz i és alkalmazásuk, 

e) az éggömb, beleértve az égitestek mozgását, ezek megfigyeléshez történ  kiválasztása 
és azonosítása, az irányzási id  csökkentése, a szextánsok kalibrálása, a navigációs 
dokumentáció kitöltése, 

f) a repülési navigációban használatos fogalmak, mértékegységek és képletek, 

8. Repüléselmélet 

a) a repülés elmélete, 

9. Rádiótávbeszél -kezel i eljárások 

a) a rádióösszeköttetés eljárásai és kifejezései, 

(2) A hajózó navigátor elméleti képzés tematikáját, a tantárgyak alapján a légiközlekedési 
hatóság adja ki. 

1.2.1.2. Repülési képzés 
 
(1) A kérelmez nek nem kevesebb, mint 200 óra repült id t kell szereznie a légiközlekedési hatóság 
által kiadott tematika alapján a hajózó navigátor feladatainak ellátása közben egy légiközlekedési 
hatóság által felhatalmazott felügyel  mellett azon a légijárm  típuson, amelyre a típusjogosítást a 
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szakszolgálati engedéllyel együtt kéri.  
(2) Az 1.2.3.2. (1) pontban meghatározott id b l nem kevesebb, mint 30 órát éjszaka kell teljesíteni. 
 
1.2.2. Repülési tapasztalat 

A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy repülés közben a repül gép helyzetét kielégít  módon 
megtudja határozni és ezt az információt felhasználja a légijárm  navigálásához az alábbiak szerint:  

a) éjszaka – nem kevesebb, mint 25 alkalommal, csillagászati megfigyelésekkel, és  

b) nappal – nem kevesebb, mint 25 alkalommal, csillagászati megfigyeléssel, amikor ehhez az 
automata, vagy a küls  támpontokat használó navigációs rendszert is felhasználja. 

1.2.3. Jóváírás 

(1) A kérelmez nek hajózó navigátorként egy repülési szimulátorban (FFS) megszerzett repült 
idejét maximum 50 óráig lehet beszámítani az 1.2.3.2. pontban meghatározott repült id be. 
 

(2) Ha a kérelmez  az adott típusú légijárm vön pilótaként repült id vel rendelkezik, akkor az 1.2 
3.2. pontban meghatározott repült id be maximum 75 óra számítható be. 

1.2.4. Elméleti és jártassági vizsga 

1.2.4.1. Elméleti ismeretek vizsgája 
 

A kérelmez nek bizonyítania kell a hajózó navigátor szakszolgálati engedély engedélyesének 
adott el jogoknak megfelel  tudásszintet az 1.2.3.1. pontban meghatározott témakörökben az adott 
típusra vonatkozóan. 
 
1.2.4.2. Jártassági vizsga 

 
A kérelmez nek bizonyítania kell az adott típusú légijárm vön, hogy képes egy légijárm  hajózó 

navigátoraként végrehajtani az 1.2.3.2. és az 1.2.4. pontban meghatározott feladatokat és eljárásokat 
olyan fokú szakértelemmel, amely megfelel a hajózó navigátor szakszolgálati engedély 
engedélyesének adott el jogoknak, és képes: 
 

a) felismerni és kezelni a fenyeget  jelenségeket és hibákat,  
b) a légijárm  rendszereit azok adottságain és korlátozásain belül használni,   
c) jó ítél képességet és repülési készséget tanúsítani,  
d) légiforgalmi ismereteit alkalmazni, 
e) több tagból álló személyzet részeként feladatait olyan módon ellátni, hogy a kivitelezés 
sikeres végrehajtása biztosított legyen, és 
f) hatékonyan kommunikálni a személyzet többi tagjával. 
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2. FEJEZET 

TÍPUSJOGOSÍTÁS 

 
2.1. A típusjogosítás engedélyesének el jogai 

A jogosítás engedélyese jogosult a légijárm  típuson a szakszolgálati engedélyének megfelel  
el jogokat gyakorolni. 

2.2. Típusjogosítást igényl  körülmények 

(1) A hajózó navigátor szakszolgálati engedély engedélyese akkor láthat el légijárm vön hajózó 
navigátori tevékenységet, ha rendelkezik az adott légijárm nek megfelel  típusjogosítással.  

(2) A szakszolgálati engedélyben lév  érvényes típusjogosítások száma legfeljebb 2 lehet. 
 

2.3. A típusjogosítás megszerzésének feltételei 

Megjegyzés: A típusjogosítás kérelem mintáját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

2.3.1. Képzési követelmények 

2.3.1.1. Elméleti ismeretek képzése 
 
(1) Ha a kérelmez  bizonyítja jártasságát és szakismeretét a hajózó navigátor 

szakszolgálati engedély els  kiadásához, az adott légijárm  típusának megfelel  típusjogosítást a 
szakszolgálati engedélybe be kell jegyezni. 
 

(2) A további légijárm  típusjogosítást kérelmez nek a következ  elméleti tantárgyakból kell 
elméleti képzést kapnia: 
 

1. A légijárm típusra vonatkozó légijárm  ismeret (értelemszer en) 
 

a) a légijárm  hajtóm veinek m ködési alapelve, kiszolgálási eljárásai és üzemi 
korlátai, a légköri viszonyok hatása a hajtóm  teljesítményére, 
b) az elektromosság elméletének alapjai, elektromos rendszerek (egyenáram és 
váltóáram), a légijárm  elektromos hálózata, bekötések és árnyékolás, 
c) a m szerek, az irányt k, a robotpilóták, a rádióösszeköttetési berendezések, a rádió- 
és radar-navigációs berendezések, a repül gép-vezérl  rendszerek, kijelzések és az 
elektronikai berendezések m ködésének alapelvei,  
d) az adott légijárm  korlátozásai, 

 
2. Repülési jellemz k, repüléstervezés és terhelés az adott légijárm  típusra 

vonatkozóan 
 

a) a terhelés és a tömeg megoszlásának hatásai a légijárm  kiszolgálásában, repülési 
jellemz k és teljesítmény, tömeg és súlypont-számítások, 
b) teljesítmény adatok használata és gyakorlati alkalmazása, 
c) repülés el tti és útvonalon történ  részletes repülési terv készítése, a légiforgalmi 
szolgálatok számára repülési terv összeállítása és kitöltése, a megfelel  légiforgalmi 
szolgálatok eljárásai, magasságmér  beállítás eljárásai, 

 
(3) A légjárm  típusjogosítás elméleti képzés tematikáját, a tantárgyak alapján a 

légiközlekedési hatóság adja ki. 
 
2.3.1.2. Repülési képzés 
 

A kérelmez nek nem kevesebb, mint 100 óra repült id t kell szereznie a légiközlekedési hatóság 
által kiadott tematika alapján a hajózó navigátor feladatainak ellátása közben egy légiközlekedési 
hatóság által felhatalmazott felügyel  mellett azon a légijárm  típuson, amelyre a típusjogosítást kéri. 
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2.3.2 Repülési tapasztalat 

A légiközlekedési hatóság által erre a célra felhatalmazott hajózó navigátor felügyelete alatt a 
kérelmez nek üzemeltetési tapasztalatot kell szereznie a hajózó navigátor feladatainak ellátásában az 
adott légijárm  típuson. 
 
2.3.3. Jóváírás 

(1) A kérelmez nek hajózó navigátorként egy repülési szimulátorban (FFS) megszerzett repült 
idejét maximum 50 óráig lehet beszámítani a 2.3.1.2. pontban meghatározott repült id be. 

(2) Ha a kérelmez  az adott típusú légijárm vön pilótaként repült id vel rendelkezik, akkor a 
2.3.1.2.pontban meghatározott repült id be maximum 75 óra számítható be. 
 
2.3.4. Elméleti és jártassági vizsga 

2.3.4.1. Elméleti ismeretek vizsgája 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell, hogy a 2.3.1.1. pontban meghatározott témakörökben az adott 
típusra vonatkozóan képes a hajózó navigátori feladatait ellátni. 
 
2.3.4.2. Jártassági vizsga 
 
A kérelmez nek bizonyítania kell az adott típusú légijárm vön, hogy képes hajózó navigátorként 
végrehajtani a 2.3.2. pontban meghatározott feladatokat. 

2.4. Érvényességi id , meghosszabbítás, megújítás 

2.4.1. Érvényességi id  

(1) A típusjogosítás a kiadástól számított 1 évig érvényes. Az érvényességi id szakon belüli 
meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 1 évig érvényes. 

(2) A típusjogosítás érvényességi idejének lejártát követ en a szakszolgálati engedély 
engedélyese nem gyakorolhatja a szakszolgálati engedélyb l származó el jogokat. 

2.4.2. Meghosszabbítás 

(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megel z  12 hónapban legalább 
10 fel- és 10 leszállást végrehajtott és 200 órát repült az adott típussal, akkor a jogosítás 1 
évre meghosszabbítható. 

(2) Ha a jogosítás engedélyese a 2.4.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem teljesíti, 
akkor gyakorlatba hozó repülésen kell részt vennie egy légiközlekedési hatóság által 
felhatalmazott felügyel vel, amit a repülési naplóban e rendeletre való hivatkozással 
rögzíteni kell, továbbá az 2.3.4.2. pontban meghatározottak szerint készség ellen rzést kell 
végrehajtania. 

(3) A 2.4.2. (1) pontban a 12 hónapra el írt 200 órába beszámítható az azonos vagy más 
típuson pilóta beosztásban teljesített repülési id  is az esetben, amennyiben hajózó 
navigátorként legalább 100 órát teljesített. 

2.4.3. Megújítás 

A kérelmez nek a 2.3.1.- 2.3.4. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.  
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Nyelvismereti követelmények 

 

1. HAZÓZÓ SZEMÉLYZETI TAGOK NYELVISMERETI KÖVETELMÉNYEI 

1.1. A 20. §-ban meghatározott nyelvismereti vizsga angol nyelvb l, és nem magyar anyanyelv  
személy esetén magyar nyelvb l akkor tekinthet  sikeresnek, ha a vizsgázó beszédkészségb l és 
szövegértésb l legalább az 1.2. pontban meghatározott módon és a táblázatban szerepl  4-es 
szinten teljesíti a vizsgát. 

1.2. Megfelel  a nyelvismeret, ha mind a szakterminológia használata, mind a köznapi nyelv 
tekintetében 

a) a csak hallott (telefon/rádiótelefon) szövegek esetében, mind a szemt l-szemben 
helyzetekben a kommunikáció hatékony, 

b) általános, konkrét és munkával kapcsolatos témákban a kommunikáció pontos és tisztán 
érthet ,  

c) megfelel  a kommunikációs stratégiák használata az üzenetváltásokban, valamint a 
félreértések felismerése és megoldása során (például az információ ellen rzésével, 
meger sítésével vagy tisztázásával) általános vagy munkakörnyezetben, 

d) bonyolult helyzetekben vagy váratlan események bekövetkezése esetén a nyelvi 
kihívások – amelyek rutinjelleg  munkahelyzetekben vagy egyébként ismer s területet érint  
kommunikációs feladatok ellátásában el fordulhatnak – kezelése viszonylagos 
könnyedséggel való történik, és 

e) a légiközlekedési közösség számára érthet  dialektus és akcentus használata valósul 
meg. 

 

Szint 

Kiejtés 
Elfogadott egy olyan 

nyelvjárás és/vagy kiejtés, 
ami még érthet  a 

légiközlekedési szakma 
számára 

Szerkezet 
A feladatvégzéshez 

alkalmas 
nyelvhasználat 

szerint 
meghatározott, 

megfelel  nyelvtani 
szerkezetek és 

mondatszerkesztés

Szókészlet Folyékonyság Megértés Társalgás 

6. 

Szakért i 
szint 

Bár a kiejtést, hangsúlyt, 
ritmust és hanglejtést az 
anyanyelvi vagy a tájjelleg  
eltérések befolyásolhatják, 
ez szinte soha nem zavarja 
a megértést. 

Mind az alapvet , 
mind az összetett 
nyelvtani 
szerkezetek 
alkalmazása és a 
mondatszerkesztés 
következetesen 
szabályos. 

A szókészlet 
terjedelme és 
helyes 
alkalmazása 
megfelel  a 
széles körben 
ismert és 
ismeretlen 
témákról való 
hatékony 
beszélgetéshez. A 
szóhasználat 
köznyelvi, árnyalt 
és érzékeny a 
hangterjedelemre.

Képes 
természetes, 
meger ltetés 
nélküli folyékony 
beszédre. 
Stilisztikai 
hatással 
változtatja a 
beszéd 
sebességét, pl. 
hogy 
kihangsúlyozzon 
egy-egy részletet. 
Magától 
értet d en 
használ helyes 
társalgási jelz ket 
és összeköt  
szavakat. 

Egyenletesen, 
pontosan, szinte 
mindent megért a 
szövegkörnyezetben, 
beleértve a kulturális 
és nyelvi finomságok 
megértését is. 

Szinte minden 
helyzetben 
könnyen teremt 
kapcsolatot. 
Fogékony a 
szóbeli és nem 
kifejezett 
célzásokra, és 
helyesen válaszol 
rájuk. 

14. melléklet a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelethez
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5. 

Kib vített 
szint 

Bár a kiejtést, hangsúlyt, 
ritmust és hanglejtést az 
anyanyelvi vagy a tájjelleg  
eltérések befolyásolják, ez 
ritkán zavarja a megértést. 

Az alapvet  
nyelvtani 
szerkezetek 
alkalmazása és a 
mondatszerkesztés 
következetesen 
szabályos. 
Megkísérli az 
összetett 
szerkezetek 
használatát, de 
hibákkal, amelyek 
néha befolyásolják a 
jelentéstartalmat. 

A szókészlet 
terjedelme és 
helyes 
alkalmazása 
megfelel  a 
mindennapi, 
konkrét és a 
munkához 
kapcsolódó 
témákról való 
hatékony 
beszélgetéshez. A 
körülírás 
következetes és 
sikeres. A 
szóhasználat 
néha köznyelvi. 

Viszonylag 
könnyen képes 
ismer s témákról 
beszélni, de lehet, 
hogy nem 
változtatja a 
beszédsebességet 
stilisztikai 
eszközként. 
Képes helyes 
társalgási jelz k 
és összeköt  
szavak 
használatára. 

A szövegértés 
pontos a 
mindennapi, konkrét 
és a munkához 
kapcsolódó 
témákban és jobbára 
pontos, amikor a 
beszél  egy nyelvi 
vagy a helyzetb l 
adódó problémával 
vagy egy váratlan 
fordulattal 
szembesül. Képes 
megérteni a 
különböz  
nyelvjárásokat 
és/vagy kiejtéseket, 
hanghordozást. 

Azonnali, helyes 
megfelel  és 
informatív a 
válaszok 
alkalmazása. 
Hatékonyan 
kezeli a 
beszél /hallgató 
kapcsolatot. 

4. 

Operatív 
szint 

A kiejtést, hangsúlyt, 
ritmust és hanglejtést az 
anyanyelv és a tájjelleg  
eltérések befolyásolják, de 
ez csak néha zavarja a 
megértést. 

Ötletesen és 
rendszerint jól 
alkalmazza az 
alapvet  nyelvtani 
szerkezeteket és 
mondatszerkesztést. 
Hibák 
el fordulhatnak, 
f ként szokatlan és 
váratlan 
körülmények között, 
de ez ritkán 
befolyásolja a 
jelentéstartalmat. 

A szókészlet 
terjedelme és 
helyes 
alkalmazása 
rendszerint 
elegend  a 
mindennapi, 
konkrét és a 
munkához 
kapcsolódó 
témákról való 
hatékony 
beszélgetéshez. 
Gyakran sikeres a 
körülírás, amikor 
szóhiány lép fel 
szokatlan és 
váratlan 
helyzetekben. 

Képes a megfelel  
ütem , rugalmas 
nyelvhasználatra. 
Alkalmanként 
lehetséges a 
beszéd fonalának 
elvesztése az 
elbeszél  vagy 
formai nyelvr l a 
közvetlen 
párbeszédes 
társalgásra való 
áttérésnél, de ez 
nem gátolja a 
hatékony 
közleményváltást. 
Képes helyes 
társalgási jelz k 
és összeköt  
szavak korlátozott 
használatára. A 
toldalékszavak 
használata nem 
zavaró. 

A szövegértés 
pontos a 
mindennapi, a 
konkrét és a 
munkához 
kapcsolódó 
témákban, és 
jobbára pontos, 
amikor a használt 
kiejtés vagy 
változatai kielégít en 
érthet ek a 
nemzetközi légi 
közlekedési szakma 
számára. Amikor a 
beszél  egy nyelvi 
vagy a helyzetb l 
adódó problémával 
szembesül, vagy egy 
váratlan fordulat 
miatt, a megértés 
lassabb lehet, vagy 
magyarázatot 
igényel. 

A válasz 
rendszerint 
azonnali, helyes 
és informatív. 
Közleményváltást 
kezdeményez és 
tart fenn még 
akkor is, amikor 
egy váratlan 
fordulattal 
találkozik. 
Megfelel en 
kezeli a 
nyilvánvaló 
félreértéseket 
ellen rzés, 
meger sítés vagy 
tisztázás útján. 

3. 

Az 
operatív 
szintet 

megel z  
szint 

A kiejtést, hangsúlyt, 
ritmust és hanglejtést az 
anyanyelvi vagy a helyi 
eltérések befolyásolják, és 
ez gyakran zavarja a 
megértést. 

Nem alkalmazza 
mindig jól az el re 
látható szituációkkal 
kapcsolatos 
alapvet  nyelvtani 
szerkezeteket és a 
mondatszerkesztést. 
A hibák gyakran 
zavarossá teszik a 
jelentéstartalmat. 

A korlátozott 
terjedelm  és 
helyesség  
szókészlet 
gyakran elegend  
a mindennapi, 
konkrét és a 
munkához 
kapcsolódó 
kommunikációhoz, 
de a nyelvtani 
szerkezetek és 
szókincs készlete 
sz kös, a szavak 
kiválasztása 
gyakorta 
helytelen. 
Gyakran képes a 
sikeres 
körülírásra, amikor 
szóhiány lép fel. 

Képes a rugalmas 
nyelvhasználatra, 
de a beszédmód 
és a szünetek 
alkalmazása is 
gyakran helytelen. 
A nyelvhasználat 
során az 
akadozások és a 
lassúság 
akadályozhatják a 
kommunikációt. A 
toldalékszavak 
használata néha 
zavaró. 

A szövegértés 
gyakran pontos a 
mindennapi, a 
konkrét és a 
munkához 
kapcsolódó 
témákban, és amikor 
a használt kiejtés 
vagy változatai 
kielégít en érthet ek 
a nemzetközi légi 
közlekedési szakma 
számára. 
Elmulaszthatja egy 
nyelvi vagy egy 
helyzetb l adódó 
probléma, vagy 
váratlan fordulat 
megértését. 

A válasz néha 
azonnali, helyes 
és informatív. 
Közleményváltást 
kezdeményez és 
tart fenn 
meglehet s 
könnyedséggel 
ismer s 
témákban és 
el relátható 
helyzetekben. 
Általában 
pontatlan, amikor 
egy váratlan 
fordulattal áll 
szemben. 
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2. 

Alapszint 

 

Kiejtés, 
hangsúlyozás,beszédritmus 
és hanglejtés a beszél  
els  nyelvének vagy 
regionális jellemz inek a 
hatásai által er sen 
befolyásolt, és általában 
gátolja a könny  
szövegértést. 

Csak néhány 
egyszer , 
megjegyzett 
nyelvtani 
szerkezetet képes 
korlátozott 
helyességgel 
használni. 

Korlátozott 
szókincs, csak 
elszigetelt 
szavakból és 
megjegyzett 
mondatokból áll. 

Nagyon rövid, 
elszigetelt, 
megjegyzett 
kifejezéseket 
használ gyakori 
szünetek 
tartásával és 
hézagkitölt  
szavak zavaró 
használatával, 
miközben keresi a 
kifejezéseket és 
megpróbálja a 
kevésbé ismert 
szavakat 
megfelel en 
kiejteni. 

A beszédértés 
elszigetelt, 
megjegyzett 
mondatokra 
korlátozott, amikor 
azokat lassan, jól 
artikulálva ejtik ki. 

Reakcióideje 
lassú, gyakran 
helytelenül reagál. 
Az 
együttm ködése 
egyszer  
rutinkapcsolatokra 
korlátozódik. 

1. 

Az 
alapszintet 
megel z  

szint 

Az alapszintet el nem ér  
teljesítmény.  

Az alapszintet el 
nem ér  
teljesítmény.  

Az alapszintet el 
nem ér  
teljesítmény.  

Az alapszintet el 
nem ér  
teljesítmény.  

Az alapszintet el 
nem ér  
teljesítmény.  

Az alapszintet el 
nem ér  
teljesítmény. 

 

2. HAJÓZÓ SZEMÉLYZETI TAGOK NYELVISMERETI VIZSGÁZTATÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI 

1. A nyelvismereti vizsgáztatás személyi és tárgyi feltételei 

1.1. Tárgyi feltételek 

1.1.1. A nyelvismereti vizsgáztatást végz  szervezetnek (a továbbiakban: vizsgaközpont) olyan 
infrastruktúrával és technikai eszközökkel kell rendelkeznie, amelyek mind a vizsgaanyagok 
készítését, mind a vizsgáztatást magas színvonalon biztosítják. Az infrastrukturális feltételeknek 
arányban kell állniuk a lefolytatandó vizsgák és vizsgázók számával, a vizsgafeladatok jellegével és 
az adminisztratív feladatok hiánytalan elvégzésével. 

1.1.2. Megfelel ek a tárgyi feltételek, ha elegend  számú, méret  és felszereltség  terem áll 
rendelkezésre. 

1.1.3. A szóbeli vizsgáztatás feltételeihez a zavartalan vizsgakörülmények mellett kifogástalan 
technikai eszközök (pl. els rangú hang-, illetve képmin ség) tartoznak. 

1.1.3.1. A hallott szöveg értése vizsgarészhez a terem befogadóképességéhez illeszked  
kapacitású, kiváló min ség  lejátszó magnetofon/CD/DVD berendezés, számítógép, szükség szerint 
internet kapcsolattal, és hangosítás szükséges, amely a terem minden pontján tökéletes hangzást 
biztosít, vagy minden vizsgázó számára fejhallgatót kell biztosítani. 

1.2. Személyi feltételek 

1.2.1. A vizsgaközpontnak a megfelel  számú vizsgáztatót kell foglalkoztatnia.  

1.2.2. Vizsgáztató az a személy lehet, 
a) aki az adott idegen nyelvb l szerzett diplomája mellett legalább hároméves 
szaknyelvoktatási gyakorlattal rendelkezik, vagy 
b) akinek az adott nyelvet hivatalos nyelvként használó országban szerzett, a 
vizsgarendszer profiljához igazodó szakirányú diplomája van, vagy 
c) aki Magyarországon szerzett diplomája mellett fels fokú (általános vagy szaknyelvi) 
nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, illetve bizonyítottan magas szint  szaknyelvismerettel 
rendelkezik, vagy 
d) aki Magyarországon szerzett diplomája mellett legalább középfokú (általános vagy 
szaknyelvi) nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezik, és a nyelvismereti vizsgát legalább 5-
ös szinten teljesítette. 

1.2.3. A vizsgáztatónak képzésen kell részt vennie, amelynek legalább a következ ket kell 
tartalmaznia: 
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a) az idegen nyelvtudás mérési és értékelési elméletével és gyakorlatával kapcsolatos 
ismeretek elsajátítása, 
b) az adott vizsga részletekbe men  ismerete (feladattípusok, vizsgarészek id tartama, a 
feladatok sorrendisége), 
c) a kérdez  vizsgáztató szerepére történ  felkészülés szerepjátékok és/vagy próbavizsgák, 
valódi vizsgákon történ  hospitálás segítségével,  
d) alkalmassági vizsga, amely elméleti és gyakorlati részb l áll. A gyakorlati rész 
próbavizsgáztatást is tartalmaz. 

2. A vizsgák lebonyolításának feltételei 

2.1. A vizsgaközpontnak biztosítania kell, hogy részrehajlás ne befolyásolhassa a 
vizsgaeredményeket. Sem vizsgáztató, sem vizsgabizottsági elnök nem lehet olyan személy, aki a 
jelöltet a vizsgát megel z  egy éven belül oktatta, vele rokoni vagy üzleti kapcsolatban van, vagy a 
vizsgázó teljesítményének objektív megítélésében egyéb körülmény befolyásolhatja.  

3. A nyelvismereti vizsgáztatás iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

 
a) a vizsgarendszer feladatkészletének, illetve feladatbankjának leírását, továbbá legalább 
2-2 feladatsort tartalmazó modellfeladat-gy jteményt az egyes készségek mérésére a 
vizsgarendszer mindegyik szintjén,  
b) a vizsgaeljárás szerkezetének, folyamatának, szervezésének és a min ségbiztosítás 
módjának leírását, 
c) a vizsgarendszer értékelési rendszerének leírását mindegyik szinten, 
d) a vizsga sikeres teljesítésének feltételeit, 
e) a vizsgázók tájékoztatásának módját és 
f) a vizsgák dokumentálásának rendjét. 

4. A nyelvismereti vizsga módszerére vonatkozó követelmények, vizsgarendszer 

4.1. A vizsgarendszernek alkalmasnak kell lennie a nyelvismereti követelmények teljesítésének 
mérésére. 

4.2. A nyelvismereti vizsgáztatás iránti kérelemhez csatolni kell a vizsgarendszer részletes leírását a 
következ k szerint: 

 
a) a vizsga célja; 
b) a célcsoport; 
c) ICAO nyelvi szinteknek való megfeleltetés; 
d) a vizsgán való részvétel el feltételei (minimális nyelvi szint); 
e) vizsgarészek száma; 
f) a vizsga id beosztása; 
g) jellegzetes célnyelvi helyzetek; 
h) szövegtípusok és a szövegek hossza; 
i) vizsgafeladatok; 
j) vizsgamódszerek, vizsgatechnikák; 
k) utasítások (jelöltkezelés); 
l) vizsgarészek súlyozása; 
m) pontozási/osztályozási kritériumok; 
n) nyelvi követelmények bemutatása minden egyes szinten; 
o) vizsgaminták. 
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Képzési szervezetekre vonatkozó követelmények 
 
 
1. Alapképzési Szervezet (RF) 
 
Az RF-re vonatkozó követelményeket e melléklet 1. 2. és 9. függelékek tartalmazzák. 
 
2. Repülési Képzési Szervezet (FTO) 
 
Az FTO-re vonatkozó követelményeket e melléklet 3. 4. 6. 7. 8. 9. függelékek tartalmazzák. 
 
3. Típusjogosítás Képzési Szervezet (TRTO) 
 
A TRTO-re vonatkozó követelményeket e melléklet 5. 7. 8. 9. függelékek tartalmazzák. 
 
Megjegyzés: A 2. függelék a 2006. augusztus 1-én kiadott JAR-FCL 1 6. változatában lév  Appendix 
3 to JAR-FCL 1.125 ponttal, a 3. függelék az Appendix 1a to JAR-FCL 1.055 ponttal, a 4. függelék az 
Appendix 1b to JAR-FCL 1.055 ponttal, az 5. függelék az Appendix 2 to JAR-FCL 1.055 ponttal, a 6. 
függelék az Appendix 3 to JAR-FCL 1.055 és AMC FCL 1.055 (a) ponttal, a 7. függelék az AMC FCL 
1.055 és IEM No. 1 to JAR-FCL 1.055 ponttal, a 8. függelék az IEM No. 2 to JAR-FCL 1.055 ponttal és 
a 9. függelék az IEM No. 3 to JAR-FCL 1.055 ponttal összeegyeztethet  szabályozást tartalmaz. 
 
1. függelék 
Alapképzési Szervezet 
 
KÉPZÉSI ENGEDÉLY MEGSZERZÉSE  

 
1. A képzési engedély kérelem mintáját a légiközlekedési hatóság határozza meg. 
1.1. A képzési engedélyt kérelmez  RF benyújtja a légiközlekedési hatóságnak a 20., 21. és 22. 
bekezdésekben és a 9. függelékben meghatározott üzemeltetési és képzési kézikönyveket.  
1.2. Az RF-nek az e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelel , a légiközlekedési 
hatóság által jóváhagyott eljárásokat kell kidolgoznia.  
1.3. Az engedélyezési eljárás során a légiközlekedési hatóság ellen rzi, hogy az RF megfelel-e az 
ebben a függelékben megállapított követelményeknek.  

 
2. A légiközlekedési hatóság ellen rzi a tanfolyamok végrehajtását, illetve ellen rz  repülést végezhet 
növendékekkel. Ezen ellen rzések alkalmával, az RF köteles a légiközlekedési hatóság 
rendelkezésére bocsátani a képzéssel kapcsolatos nyilvántartásokat, az engedélyeztetési 
dokumentumokat, m szaki naplót, el adások anyagait, tanjegyzeteket, illetve az eligazítások anyagait 
és bármi más a képzésre vonatkozó anyagot.  
2.1. A légiközlekedési hatóság köteles az ellen rzési jegyz könyv másolatát az RF rendelkezésére 
bocsátani. 

 
3. A légiközlekedési hatóság visszavonhatja a képzési engedélyt, ha az engedélyezési 
követelményeknek és el írásoknak megfelel , minimális, engedélyezett szint nem biztosított. 

 
4. Az üzemeltetési, vagy a képzési kézikönyv módosításához a légiközlekedési hatóság engedélye 
szükséges.  
4.1. A mindennapi üzemeltetéshez szükséges kismérték  módosításáról nem kell a légiközlekedési 
hatóságot tájékoztatni.  
4.2. Amennyiben a tervezett módosítás mértékével kapcsolatban kétség merül fel, a légiközlekedési 
hatóság állásfoglalása az irányadó. 

15. melléklet a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelethez
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VEZET SÉG ÉS SZEMÉLYZET 
 

5. A vezet ség felépítésének biztosítania kell a személyzet szakmai felügyeletét nagy tapasztalattal és 
szakismerettel rendelkez  személyek által a képzés magas színvonalának fenntartása érdekében. 
5.1. Az RF üzemeltetési kézikönyvének tartalmaznia kell a vezet ség felépítését a személyes 
felel sségek meghatározásával. 

 
6. Az RF igazolja a légiközlekedési hatóság felé azt, hogy megfelel  számú, képesített és szakmailag 
megfelel  alkalmazottal rendelkezik, akik a végrehajtandó képzést megtervezik, teljesítik és ellen rzik. 
 

7. A képzési szervezetnek ki kell neveznie egy képzésvezet t (HT) aki felel s annak biztosításáért, 
hogy a szervezet a képzési szervezetre vonatkozó követelményeknek megfelel.  

KÉPZÉS VEZET  (HT) 
 

8. A HT rendelkezzen a pilóta szakszolgálati engedélyekhez kapcsolódó képzésben oktatóként 
szerzett széles kör  tapasztalattal, és megfelel  vezet i képességekkel.  
 
OKTATÓK  
 

9. Az RF-nek biztosítania kell, hogy a képzést végz  személyek (a továbbiakban: oktató) megfelel  
képzettséggel rendelkezzenek a kijelölt feladatukhoz és felel sségükhöz, beleértve az emberi 
teljesít képességre vonatkozó tudás és jártasság oktatását is.  

 
10. Az oktatóknak rendelkezniük kell a következ kkel: 

a) az általuk vezetett repülési tanfolyamhoz kapcsolódó pilóta szakszolgálati engedéllyel és 
jogosítással (jogosításokkal)  
b) az általuk vezetett repülési tanfolyamhoz kapcsolódó oktatói jogosítással, és  
c) a szakszolgálati engedélyhez, jogosításhoz szükséges elméleti ismeretek oktatásához szükséges 
légiközlekedési tapasztalattal. 

 
11. A gyakorlati oktatók és a növendékek számának aránya, nem haladhatja meg az 1:6 arányt.  

 
NYILVÁNTARTÁSOK 

 
12. Az RF a következ  nyilvántartásokat vezeti és rzi legalább 5 évig, megfelel  adminisztratív 
személyzet alkalmazásával: 
a) minden egyes növendék vonatkozásában a nyújtott földi, repülési és földi repülés-gyakorló 
berendezésen történ  képzés adatait; 
b) az oktatók által összeállított részletes és rendszeres el rehaladási beszámolókat, a felmér kkel, az 
id szakos min sít  repülések és földi vizsgák dokumentációjával együtt; és 
c) személyi nyilvántartást, úgymint orvosi min sítések, jogosítások érvényességi ideje stb. 

 
13. A növendékek képzési nyilvántartásának (Training Records) formátumát a képzési kézikönyvnek 
kell el írnia. 

 
14. Az RF a légiközlekedési hatóság kérésére, rendelkezésére bocsátja a képzési nyilvántartást, 
illetve beszámolókat.  

 
KÉPZÉS SORÁN HASZNÁLT LÉGIJÁRM VEK 

 
15. Szükség van a tanfolyamok céljainak megfelel  légijárm re.  
15.1. Minden légijárm nek duplikált els dleges kormányszervekkel kell rendelkeznie, amelyet az 
oktató és a növendék egyidej leg használhat. Átadható kormányszerv nem elfogadott.  
15.2. A tanfolyamok függvényében a flotta tartalmazzon olyan légijárm ve(ke)t amelyek alkalmasak az 
átesések, dugóhúzó és más repülési vészhelyzetek elkerülésének bemutatására.  
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16. A képzésben csak a légiközlekedési hatóság által a képzés céljaira jóváhagyott légijárm veket 
lehet használni.  

 
REPÜL TEREK 
 
17. A bázis repül térnek, illetve bármilyen alternatív bázis repül térnek, ahol képzés folyik, a 
következ  létesítményekkel, kell rendelkeznie: 

 
a) legalább egy futópályával vagy felszállási területtel, amely a képzési repül gépek számára a normál 
fel- és leszállás lehet ségét biztosítja a maximálisan engedélyezett fel- vagy leszállási tömeggel (az 
alábbi 4 feltétel közül, azon feltétellel, amelyik a meghatározó): 

 
1. (négy csomónál nem er sebb) gyenge szélben azon a h mérsékleten, amely 
megegyezik az év legmelegebb hónapjának legmagasabb átlagh mérsékletével; 
2. úgy, hogy a felszállás vonalában minden akadályt legalább 50 lábbal magasabban 
repül át a repül ; 
3. úgy, hogy a hajtóm  üzemeltetését, a futóm  és a fékszárny m ködtetését (ha 
alkalmazható) a gyártó által ajánlottan hajtják végre; vagy 
4. úgy, hogy az elemelkedés után különleges pilótai képességek és módszerek nélkül is 
végre lehet hajtani a lágy átmenetet a legjobb emelkedési sebességhez tartozó sebesség 
elérésére.  

 
b) szélzsákkal, amely a földön minden pályavégr l jól látható; 

 
c) megfelel  pályafényekkel, ha éjszakai képzést is végrehajtanak a repül téren; és 

 
d) megfelel  légiforgalmi szolgálati egységgel kivéve ott, ahol a képzési követelmények biztonságosan 
teljesíthet k másfajta légi/földi kommunikációval. 

 
REPÜL ÜZEMI ELHELYEZÉS  

 
18. A következ  elhelyezést kell biztosítani: 

 
a) A repülés végrehajtásának felügyeletét ellátó személyzet és felszerelés elhelyezésére szolgáló 
helyiség (repülésüzemi szoba).  
b) Repüléstervezési helyiség a következ  felszereléssel: 

1. megfelel  térképek és táblázatok; 
2. naprakész AIS adatok; 
3. legfrissebb meteorológiai adatok; 
4. kommunikációs eszköz a légiforgalmi szolgálattal és a repülésüzemi szobával; 
5. szabvány útvonalakat tartalmazó térképek; 
6. az aktuális tiltott, veszélyes és korlátozott légterekre vonatkozó adatok 
7. további, repülésbiztonsággal kapcsolatos anyagok. 

c) Eligazító terem, vagy öltöz  elegend  számban és méretben. 
 

ELMÉLETI KÉPZÉS LÉTESÍTMÉNYEI 
 

19. Az elméleti képzéshez a következ  létesítményeket és eszközöket kell biztosítani: 
 
a) Megfelel  osztályterem, a mindenkori növendéklétszámhoz igazodva. 
b) Megfelel  bemutató felszerelés az elméleti képzéshez. 
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KÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÉS ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV 
(Lásd 9. függelék) 
 
20. Az RF-nek el kell készítenie, és vezetnie kell a képzési kézikönyvet és az üzemeltetési 
kézikönyvet, amelyek a személyzet feladatainak ellátását segít , a képzésre vonatkozó 
tájékoztatásokat, eljárásokat tartalmazzák, illetve bemutatják, és iránymutatásokat adnak a diákok 
számára a tanfolyam követelményeir l. Az RF hozzáférhet vé teszi a személyzet illetve, ahol 
szükséges, a növendékek számára azokat az információkat, amelyeket a képzési kézikönyv, az 
üzemeltetési kézikönyv, illetve az RF képzési engedélye tartalmaz.  

 
21. A képzési kézikönyvnek tartalmaznia kell a képzési szakaszokra vonatkozó elvárásokat, 
célkit zéseket és képzési célokat, amelyeket a diákoknak teljesíteniük kell. Az alábbi részekb l kell 
állnia: 

 
1. rész – Képzési terv 
2. rész – Eligazítás, repülési feladatok  
3. rész – Földi repülés-gyakorló berendezésen történ  képzés 
4. rész – Elméleti ismereti képzés 
 

22. Az üzemeltetési kézikönyv ellátja a személyzet bizonyos csoportjait, pl. oktatók, földi repülés-
gyakorló berendezésen oktatók, üzemeltet  és karbantartó személyzet, stb. a szükséges 
tájékoztatással, illetve tartalmazza a következ ket: 

 
a) Általános információk 
b) M szaki információk 
c) Útvonal információk 
d) Személyzet képzésére vonatkozó információk 

 
2. Függelék 
Alapképzési Szervezetek képzési engedély kérelem nyomtatványának tartalma 
 

a Szervezet neve és címe (pl. repül klub): 

b A szervezet képviseletére jogosult és a képzésvezet  személy neve: 

c Képzés szándékolt megkezdésének dátuma; 

d Repülésoktatók neve, címe, telefonszáma és min sítése; 

e (i) A képzésnek helyet adó repül tér neve és címe; 

 

(ii) Repül tér üzemben tartójának neve; 

f A szervezet által képzésre használandó légijárm vek listája, beleértve bármely földi repülés-

gyakorló berendezést (amennyiben alkalmazzák) a következ  adatokkal: 

Repül gép esetén annak osztálya, légijárm  típusa, lajstromjele(i), bejegyzett tulajdonosa(i), 

üzemben tartója, légialkalmassági kategóriák, földi repülés-gyakorló berendezés esetén annak 

típusát: 

 

g A szervezetben folytatandó képzés típusa: 
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h Légijárm  meglév  biztosításainak adatai: 

 

i A szervezet teljes/részid ben fog m ködni; 

j Bármely, a kérelmez  által fontosnak ítélt további információ: 

 

k Kijelentem, hogy a fenti (a)-(j) pontokban megadott információk a valóságnak megfelelnek, 

továbbá vállalom, hogy a képzést a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 

követelményeknek megfelel en végezzük. 

Kelt: 

Aláírás: 
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3. Függelék 
Pilóta szakszolgálati engedélyek és jogosítások megszerzésére felkészít  FTO-k 
 

 
BEVEZETÉS 

 
1. Az FTO olyan szervezet, amely az e jogszabályban meghatározottaknak megfelel  személyzettel, 
felszereléssel és környezettel rendelkezik ahhoz, hogy légijárm vön és/vagy földi repülésgyakorló 
berendezésen repülési képzést és/vagy adott képzési programok keretében elméleti képzést nyújtson. 

 
2. Az e rendeletben szerepl  követelményeknek megfelel , jóváhagyott képzést nyújtani kívánó FTO 
köteles a légiközlekedési hatóság képzési engedélyét megszerezni.  
2.1. A légiközlekedési hatóság csak az e jogszabályban foglalt feltételek teljesítése esetén ad 
engedélyt. 
2.2. E függelékben az FTO képzési engedély kiadásának, meghosszabbításának, illetve 
változtatásának követelményei találhatók. Az FTO-nak csak azon követelményeknek kell megfelelnie, 
amelyek az általa tartott képzéstípusokhoz kapcsolódnak.  

 
KÉPZÉSI ENGEDÉLY MEGSZERZÉSE  

 
3. A képzési engedély kérelem mintáját a légiközlekedési hatóság határozza meg. 
3.1. A képzési engedélyt kérelmez  FTO benyújtja a légiközlekedési hatóságnak a 31., 32., és 33. 
bekezdésekben és a 9. függelékben meghatározott üzemeltetési és képzési kézikönyveket.  
3.2. Az FTO-nak az e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelel , a légiközlekedési 
hatóság által jóváhagyott eljárásokat kell kidolgoznia.  
3.3. Az eljárásoknak tartalmazniuk kell, olyan FTO-n belüli min ségbiztosítási rendszert (lásd 7. 
függelék) amely önvizsgáló tevékenységgel bármely hiányosságot képes azonnal felfedezni.  
3.4. Az engedélyezési eljárás során a légiközlekedési hatóság ellen rzi, hogy az FTO megfelel-e az 
ebben a függelékben megállapított követelményeknek.  
3.5. A légiközlekedési hatóság nem köteles a Magyar Köztársaság területén kívül található FTO 
kérését jóváhagyni, ha a légiközlekedési hatóság nem rendelkezik megfelel  személyzettel, illetve a 
kérelem elbírálásának vagy az ellen rzés lefolytatásának költségei túlzott terhet rónak a 
légiközlekedési hatóságra. 
 
4. Minden képzési tanfolyamot jóvá kell hagyatni. 
 
5. A légiközlekedési hatóság ellen rzi a tanfolyamok végrehajtását, illetve ellen rz  repülést végezhet 
növendékekkel. Ezen ellen rzések alkalmával, az FTO köteles a légiközlekedési hatóság 
rendelkezésére bocsátani a képzéssel kapcsolatos nyilvántartásokat, az engedélyeztetési 
dokumentumokat, m szaki naplót, el adások anyagait, tanjegyzeteket, illetve az eligazítások anyagait 
és bármi más a képzésre vonatkozó anyagot.  
5.1. A légiközlekedési hatóság köteles az ellen rzési jegyz könyv másolatát az FTO rendelkezésére 
bocsátani. 

 
6. A légiközlekedési hatóság visszavonhatja a képzési engedélyt, ha a képzési engedélyezési 
követelményeknek és el írásoknak megfelel , minimális, engedélyezett szint nem biztosított. 

 
7. A jóváhagyott tanfolyam, az üzemeltetési, vagy a képzési kézikönyv módosításához a 
légiközlekedési hatóság engedélye szükséges.  
7.1. A mindennapi üzemeltetéshez szükséges kismérték  módosításáról nem kell a légiközlekedési 
hatóságot tájékoztatni.  
7.2. Amennyiben a tervezett módosítás mértékével kapcsolatban kétség merül fel, a légiközlekedési 
hatóság állásfoglalása az irányadó. 

 
8. Az FTO a légiközlekedési hatóság engedélyével képzési megállapodást köthet más képzési 
szervezetekkel, illetve használhat különböz  bázis repül tereket. 
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ANYAGI FORRÁSOK 
 

9.     a) Az FTO biztosítja a légiközlekedési hatóságot arról, hogy a képzés megfelel  szint  
végrehajtásához szükséges anyagi feltételekkel rendelkezik (lásd 8. függelék).  

b) Az FTO kijelöl egy, a légiközlekedési hatóság által elfogadott felel s vezet t, aki felel azért, 
hogy, a képzés megfelel  szint  végrehajtásához az FTO elégséges anyagi feltételekkel rendelkezik.  

 
VEZET SÉG ÉS SZEMÉLYZET 

 
10. A vezet ség felépítésének biztosítania kell a személyzet szakmai felügyeletét nagy tapasztalattal 
és szakismerettel rendelkez  személyek által a képzés magas színvonalának fenntartása érdekében. 
10.1. Az FTO üzemeltetési kézikönyvének tartalmaznia kell a vezet ség felépítését a személyes 
felel sségek meghatározásával. 

 
11. Az FTO igazolja a légiközlekedési hatóság felé azt, hogy megfelel  számú, képesített és 
szakmailag megfelel  alkalmazottal rendelkezik.  
11.1. Integrált tanfolyamok esetében a személyzet 3 tagját teljes munkaid ben, a következ  
feladatkörben kell foglalkoztatni: 

Képzésvezet  (Head of Training) 
Repülési f oktató (Chief Flying Instructor) 
Földi (elméleti) f oktató (Chief Ground Instructor) 

11.2. A modulokra osztott tanfolyamok esetében ezeket a feladatköröket össze lehet vonni, és egy, 
illetve két személyre lehet bízni ellátásukat, teljes vagy részmunkaid ben, a meghirdetett képzések 
céljainak függvényében. A személyzetnek legalább egy tagját kötelez  teljes munkaid ben 
alkalmazni.  
11.3. Ha az FTO csupán elméleti képzést nyújt, a HT és a CGI posztja egyesíthet . A kijelölt 
személynek megbízható szervezési képességekkel kell rendelkeznie, és a 19. bekezdésben 
meghatározott követelményeknek kell megfelelnie. 
 
12. A meghirdetett képzés céljától függ en a részmunkaid s oktatók számát a légiközlekedési 
hatóság hagyja jóvá. 

 
13. A gyakorlati oktatók és a növendékek számának aránya, nem haladhatja meg az 1:6 arányt. Az 
oktatók számába a HT e szempontból nem számítható bele.  
13.1. A nagyfokú felügyeletet, illetve gyakorlati tevékenységet igényl  tantárgyak esetében az egy 
id ben oktatottak létszáma nem haladhatja meg a 12 növendéket. 

 
KÉPZÉSVEZET  (HT) 

 
14. A repülési képzés, a földi repülésgyakorló berendezéseken történ  képzés, illetve elméleti képzés 
megfelel  összehangolásának biztosításáért, valamint az egyes növendékek el rehaladásának 
ellen rzéséért a HT felel s.  
14.1. A HT rendelkezzen a hivatásos pilóta szakszolgálati engedélyekhez kapcsolódó képzésben 
oktatóként szerzett széles kör  tapasztalattal, és megfelel  vezet i képességekkel.  
14.2. A HT-ként való els  kinevezés el tti három évben a HT-nak rendelkeznie kell az általa 
vezetend  repül gépes képzéshez kapcsolódó, az ICAO 1. Annexe szerint kiadott hivatásos pilóta 
szakszolgálati engedéllyel és jogosítással (jogosításokkal). 

 
REPÜLÉSI F OKTATÓ (CFI)  

 
15. A CFI felel a repülési oktatók, illetve földi repülés-gyakorló berendezésen oktatók felügyeletéért és 
a teljes repülési képzés illetve a földi repülés-gyakorló berendezésen történ  képzés 
egységesítéséért.  

 
A CFI: 

a) rendelkezzen a meghirdetett repülésképzési tanfolyamokhoz kapcsolódó legmagasabb 
hivatásos pilóta szakszolgálati engedéllyel; 
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b) rendelkezzen a meghirdetett repülésképzési tanfolyamokhoz kapcsolódó jogosítással 
(jogosításokkal); 

c) rendelkezzen a tanfolyam során használt légijárm vek közül legalább egy típus esetében az 
arra vonatkozó repülési oktatói (FI) jogosítással; és 

d) rendelkezzen 1000 óra parancsnokként repült id vel, amelyb l legalább 500 óra repülési 
oktatási id , és amely kapcsolódik a meghirdetett tanfolyamokhoz, és amelyb l legfeljebb 200 óra 
lehet a földi m szeres id . 

 
OKTATÓK, KIVÉVE A FÖLDI REPÜLÉS-GYAKORLÓ BERENDEZÉSEN OKTATÓKAT 

 
16. Az oktatóknak rendelkezniük kell a következ kkel: 
a) az általuk vezetett repülési tanfolyamhoz kapcsolódó hivatásos pilóta szakszolgálati engedéllyel és 
jogosítással (jogosításokkal)  
b) az általuk vezetett repülési tanfolyamhoz kapcsolódó oktatói jogosítással, például m szerjogosítás 
oktató, repülési oktató, típus/osztályjogosítás oktató, értelemszer en; vagy 
c) FTO keretein belül meghatározott képzés vezetésére jogosító légiközlekedési hatósági 
felhatalmazással (lásd 3. melléklet 1.300.); 

 
17. A repülés oktatás során a repülési és pihenési id  meghatározásánál a vonatkozó jogszabály 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
FÖLDI REPÜLÉS-GYAKORLÓ BERENDEZÉSEN OKTATÓK 

 
18. Az FTD-n illetve FNPT I-en gyakorlati képzési feladatok ellátásához az oktató rendelkezzen az 
els  kinevezés el tti három éves id szakban hivatásos pilóta szakszolgálati engedéllyel, kivéve 
azokat az oktatókat, akik a 16. melléklet 1. függelékének a 3 illetve 4 alpontjának és az általuk 
vezetend  képzési tanfolyamnak megfelel  felhatalmazással és megfelel  képzési tapasztalattal 
rendelkeznek. 
18.1. Repülési szimulátoron (FFS), illetve FNPT II-en ellátandó gyakorlati képzési feladatokhoz az 
oktatók rendelkezzenek FI(A), IRI(A), TRI(A) vagy CRI(A) jogosítással vagy SFI(A), vagy STI(A), vagy 
MCCI(A) felhatalmazással az oktató által vezetett tanfolyamhoz kapcsolódóan. 

 
FÖLDI (ELMÉLETI) F OKTATÓ (CGI) 

 
19. A CGI felel a földi oktatók felügyeletéért, és az elméleti képzés egységesítéséért. A CGI-nek 
rendelkeznie kell a légiközlekedésben szerzett gyakorlati tapasztalattal, továbbá részt kell vennie 
képzési technikák elsajátítását célzó képzésben, vagy rendelkeznie kell elméleti képzés területén 
szerzett, széleskör  oktatói tapasztalattal. 

 
ELMÉLETI ISMERETEK OKTATÓI 

 
20. Az elméleti ismeretek oktatóinak rendelkezniük kell a szakszolgálati engedélyhez, jogosításhoz 
szükséges vizsga tárgyainak megfelel  légiközlekedési tapasztalattal, illetve megbízásuk el tt az 
általuk oktatandó területen vizsgael adás keretében kell bizonyítaniuk hozzáértésüket. 

 
NYILVÁNTARTÁSOK 

 
21. Az FTO a következ  nyilvántartásokat vezeti és rzi legalább 5 évig, megfelel  adminisztratív 
személyzet alkalmazásával: 
a) minden egyes növendék vonatkozásában a nyújtott földi, repülési és földi repülés-gyakorló 
berendezésen történ  képzés adatait; 
b) az oktatók által összeállított részletes és rendszeres el rehaladási beszámolókat, a felmér kkel, az 
id szakos min sít  repülések és földi vizsgák dokumentációjával együtt; és 
c) személyi nyilvántartást, úgymint orvosi min sítések, jogosítások érvényességi ideje stb. 

 
22. A növendékek képzési nyilvántartásának (Training Records) formátumát a képzési kézikönyvnek 
kell el írnia. 
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23. Az FTO a légiközlekedési hatóság kérésére, rendelkezésére bocsátja a képzési nyilvántartást, 
illetve beszámolókat.  

 
KÉPZÉSI PROGRAM 

 
24. Minden tanfolyamtípusra nézve képzési programot kell készíteni.  
24.1. A program a következ ket tartalmazza: a repülési és az elméleti képzés rendjét id rendi vagy 
szakaszlebontásban, a szabvány gyakorlatok listáját illetve a tanrend rövid kivonatát.  
24.2. A földi repülés-gyakorló berendezésen történ  képzést illetve elméleti képzést olyan formában 
kell felépíteni, hogy a diákok képesek legyenek a repülési gyakorlat során alkalmazni a tantermekben 
megszerzett tudást, illetve a képzés során felmerül  problémákat további képzések keretében 
orvosolni lehessen. A képzési programot a légiközlekedési hatóság hagyja jóvá. 

 
KÉPZÉS SORÁN HASZNÁLT LÉGIJÁRM VEK 

 
25. Szükség van a tanfolyamok céljainak megfelel  légijárm flotta kialakítására.  
25.1. Minden légijárm nek duplikált els dleges kormányszervekkel kell rendelkeznie, amelyet az 
oktató és a növendék egyidej leg használhat. Átadható kormányszerv nem elfogadott.  
25.2. A tanfolyamok függvényében a flotta tartalmazzon olyan repül gépe(ke)t amelyek alkalmasak az 
átesések és dugóhúzó elkerülésének bemutatására, továbbá tartalmazzon m szeres meteorológiai 
körülmények szimulálására megfelel en felszerelt repül gépe(ke)t, illetve a megkövetelt m szeres 
gyakorlati képzést lehet vé tev  berendezéssel ellátott repül gépe(ke)t.  

 
26. A képzésben csak a légiközlekedési hatóság által a képzés céljaira jóváhagyott légijárm veket 
lehet használni.  

 
REPÜL TEREK 

 
27. A bázis repül térnek, illetve bármilyen alternatív bázis repül térnek, ahol képzés folyik, a 
következ  létesítményekkel, kell rendelkeznie: 

 
a) legalább egy futópályával vagy felszállási területtel, amely a képzési repül gépek számára a 

normál fel- és leszállás lehet ségét biztosítja a maximálisan engedélyezett fel- vagy leszállási 
tömeggel (az alábbi 4 feltétel közül, azon feltétellel, amelyik a meghatározó): 

 
1. (négy csomónál nem er sebb) gyenge szélben azon a h mérsékleten, amely 
megegyezik az év legmelegebb hónapjának legmagasabb átlagh mérsékletével; 
2. úgy, hogy a felszállás vonalában minden akadályt legalább 50 lábbal magasabban 
repül át a repül ; 
3. úgy, hogy a hajtóm  üzemeltetését, a futóm  és a fékszárny m ködtetését (ha 
alkalmazható) a gyártó által ajánlottan hajtják végre; vagy 
4. úgy, hogy az elemelkedés után különleges pilótai képességek és módszerek nélkül is 
végre lehet hajtani a lágy átmenetet a legjobb emelkedési sebességhez tartozó sebesség 
elérésére.  

 
b) szélzsákkal, amely a földön minden pályavégr l jól látható; 

 
c) megfelel  pályafényekkel, ha éjszakai képzést is végrehajtanak a repül téren; és 

 
d) megfelel  légiforgalmi szolgálati egységgel kivéve ott, ahol a képzési követelmények biztonságosan 
teljesíthet k másfajta légi/földi kommunikációval. 

 
REPÜL ÜZEMI ELHELYEZÉS  

 
28. A következ  elhelyezést kell biztosítani: 
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a) A repülés végrehajtásának felügyeletét ellátó személyzet és felszerelés elhelyezésére szolgáló 
helyiség (repülésüzemi szoba).  
b) Repüléstervezési helyiség a következ  felszereléssel: 

1. megfelel  térképek és táblázatok; 
2. naprakész AIS adatok; 
3. legfrissebb meteorológiai adatok; 
4. kommunikációs eszköz a légiforgalmi szolgálattal és a repülésüzemi szobával; 
5. szabvány útvonalakat tartalmazó térképek; 
6. az aktuális tiltott, veszélyes és korlátozott légterekre vonatkozó adatok 
7. további, repülésbiztonsággal kapcsolatos anyagok. 

c) Eligazító terem, vagy öltöz  elegend  számban és méretben. 
d) Irodák a felügyel  személyzet számára és termek, ahol a repülés-oktatók megírhatják 
beszámolóikat, feljegyzéseiket, jelentéseiket. 
e) Berendezett személyzeti szobák oktatók és növendékek számára. 

 
ELMÉLETI KÉPZÉS LÉTESÍTMÉNYEI 

 
29. Az elméleti képzéshez a következ  létesítményeket és eszközöket kell biztosítani: 

 
a) Megfelel  osztályterem, a mindenkori növendéklétszámhoz igazodva. 
b) Megfelel  bemutató felszerelés az elméleti képzéshez. 
c) Egy R/T kezel i képz  és vizsgáztató létesítmény. 
d) Referencia könyvtár a tanrendet lefed  kiadványokkal. 
e) Oktató személyzeti irodák. 
 

KÉPZÉS FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEI  
 

30. A képzésre felvett növendéknek a szakszolgálati engedélyhez szükséges orvosi min sítéssel kell 
rendelkeznie, valamint az FTO által megállapított és a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott 
felvételi követelményeknek kell megfelelnie. 

  
KÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÉS ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV 
(Lásd 9. függelék) 
 
31. Az FTO-nak el kell készítenie, és vezetnie kell a képzési kézikönyvet és az üzemeltetési 
kézikönyvet, amelyek a személyzet feladatainak ellátását segít , a képzésre vonatkozó 
tájékoztatásokat, eljárásokat tartalmazzák, illetve bemutatják, és iránymutatásokat adnak a diákok 
számára a tanfolyam követelményeir l. Az FTO hozzáférhet vé teszi a személyzet illetve, ahol 
szükséges, a növendékek számára azokat az információkat, amelyeket a képzési kézikönyv, az 
üzemeltetési kézikönyv, illetve az FTO képzési engedélye tartalmaz. A módosításokat megfelel  
felügyelet mellett, el re meghatározott eljárások szerint kell végrehajtani. 

 
32. A képzési kézikönyvnek tartalmaznia kell a képzési szakaszokra vonatkozó elvárásokat, 
célkit zéseket és képzési célokat, amelyeket a diákoknak teljesíteniük kell. Az alábbi részekb l kell 
állnia: 

 
1. rész – Képzési terv 
2. rész – Eligazítás, repülési feladatok  
3. rész – Földi repülés-gyakorló berendezésen történ  képzés 
4. rész – Elméleti ismereti képzés 
 

33. Az üzemeltetési kézikönyv ellátja a személyzet bizonyos csoportjait, pl. oktatók, földi repülés-
gyakorló berendezésen oktatók, földi oktatók, üzemeltet  és karbantartó személyzet, stb. a szükséges 
tájékoztatással, illetve tartalmazza a következ ket: 

 
a) Általános információk 
b) M szaki információk 
c) Útvonal információk 
d) Személyzet képzésére vonatkozó információk 
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4. függelék 
A Magyar Köztársaságon kívüli részképzés  
 
A Magyar Köztársaság területén kívül részképzést nyújtó FTO-nak az alábbiaknak megfelel en kell 
végeznie tevékenységét: 

 
a) Amennyiben a légiközlekedési hatóság úgy ítéli meg, hogy a megfelel  felügyelet biztosítható, a 

képzés az ATP integrált tanfolyam egészét vagy egy részét lefedheti (lásd 3. melléklet 23. függeléke). 
 
b) Az ATP integrált tanfolyam harmadik szakaszának részét képez  navigációs el meneteli vizsgát 

a kérelmez  képzésében részt nem vev  helyi illet ség  repülésoktató is vezetheti, feltéve, hogy az 
említett oktató rendelkezik FI(A) vagy CRI(A) el jogokat biztosító JAR-FCL szakszolgálati engedéllyel. 
A megkövetelt képzés befejeztével, az ATP integrált tanfolyam negyedik szakaszának részét képez  
CPL(A) jártassági vizsga helyi illet ség  repülési vizsgáztatóval is végrehajtható, aki a JAR-FCL 
követelményeinek megfelel en felhatalmazott vizsgáztató (FE(A)) és a képzést végz  FTO-tól teljesen 
független. 

 
c) A m szerjogosítás jártassági vizsga bármely JAA tagállamban történhet a légiközlekedési 

hatóság engedélye alapján. A JAA tagállamon kívül m szerjogosítás képzést nyújtó FTO-nak 
biztosítania kell, hogy a tanfolyam tartalmazzon a Magyar Köztársaság, illetve bármely JAA tagállam 
légterében végrehajtott akklimatizációs repülést, miel tt a növendék m szerjogosítás jártassági 
vizsgára jelentkezik. 

 
d) ATPL elméleti képzést az az FTO nyújthat, amely képzési engedéllyel rendelkezik a Magyar 

Köztársaságon kívüli részképzés lefolytatására. A szakszolgálati engedély kiadásához szükséges 
elméleti vizsgát a légiközlekedési hatóság vezeti le. (lásd 3. melléklet 1.485.) A vizsgáztatást 
gondosan meg kell szervezni, tekintettel arra, hogy a részképzést a Magyar Köztársaságon kívül 
végezték.  

 
e) A Magyar Köztársaságon kívüli részképzés csak jelen lév  CFI(A) vagy kijelölt helyettesének 

közvetlen felügyelete alatt folyhat, aki e rendelet alapján kiadott szakszolgálati engedéllyel és a 3. 
függelék 16. bekezdésében meghatározott oktatói jogosítással rendelkezik. 
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5. függelék 
TRTO-k kizárólag pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkez k számára kiadandó 
típusjogosításokhoz vagy TRI oktatói jogosításhoz, SFI illetve MCCI oktatói 
felhatalmazásokhoz 
(Lásd 7. 8. 9. függelék és a 3. melléklet 1.261(c) és (d) bekezdése és 46. függeléke) 

 
BEVEZETÉS 

 
1. A TRTO olyan szervezet, amely megfelel  személyzettel, felszereléssel és környezettel rendelkezik 
ahhoz, hogy típusjogosítás képzést, MCC képzést, illetve földi repülés-gyakorló berendezésen történ  
képzést valamint adott képzési programok keretén belül elméleti képzést nyújtson. 
 
2. Az e rendeletben szerepl  követelményeknek megfelel , jóváhagyott képzést nyújtani kívánó TRTO 
köteles a légiközlekedési hatóság képzési engedélyét megszerezni.  
2.1. A légiközlekedési hatóság csak az e jogszabályban foglalt feltételek teljesítése esetén ad 
engedélyt. 
2.2. E függelékben a TRTO képzési engedély kiadásának, meghosszabbításának, illetve 
változtatásának követelményei találhatók.  

 
KÉPZÉSI ENGEDÉLY MEGSZERZÉSE 

3. A képzési engedély kérelem mintáját a légiközlekedési hatóság határozza meg. 
3.1. A képzési engedélyt kérelmez  TRTO-nak a kérelemhez csatolnia kell az üzemeltetési és képzési 
kézikönyvet, amely tartalmazza a min ségbiztosítási rendszer leírását és a képzési tematikát e 
függelék 17. és 25-27. bekezdéseiben és a 9. függelékben meghatározottak szerint.  
3.2. Az engedélyezési eljárás során a légiközlekedési hatóság ellen rzi, hogy a TRTO megfelel-e az 
ebben a függelékben megállapított követelményeknek.  
3.3. A légiközlekedési hatóság nem köteles a Magyar Köztársaság területén kívül található TRTO 
kérését jóváhagyni, ha a légiközlekedési hatóság nem rendelkezik megfelel  személyzettel, illetve a 
kérelem elbírálásának vagy az ellen rzés lefolytatásának költségei túlzott terhet rónak a 
légiközlekedési hatóságra. 

 
4. Minden képzési tanfolyamot jóvá kell hagyatni. 
 
5. A légiközlekedési hatóság visszavonhatja a képzési engedélyt, ha a képzési engedélyezési 
követelményeknek és el írásoknak megfelel , minimális, engedélyezett szint nem biztosított. 

 
6. A jóváhagyott tanfolyam, az üzemeltetési, vagy a képzési kézikönyv módosításához a 
légiközlekedési hatóság engedélye szükséges.  
6.1. A mindennapi üzemeltetéshez szükséges kismérték  módosításáról nem kell a légiközlekedési 
hatóságot tájékoztatni.  
6.2. Amennyiben a tervezett módosítás mértékével kapcsolatban kétség merül fel, a légiközlekedési 
hatóság állásfoglalása az irányadó. 

 
7. A TRTO a légiközlekedési hatóság engedélyével képzési megállapodást köthet más képzési 
szervezetekkel, illetve használhat különböz  bázis repül tereket. 

 
ANYAGI FORRÁSOK 

8.    a) A TRTO biztosítja a légiközlekedési hatóságot arról, hogy a képzés megfelel  szint  
végrehajtásához szükséges anyagi feltételekkel rendelkezik (lásd 8. függelék).  

b) A TRTO kijelöl egy, a légiközlekedési hatóság által elfogadott felel s vezet t, aki felel azért, 
hogy, a képzés megfelel  szint  végrehajtásához a TRTO elégséges anyagi feltételekkel rendelkezik.  
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ELLEN RZÉSEK 

9. A képzési engedély els  kiadását megel z  ellen rzésen túl a légiközlekedési hatóság további 
ellen rzéseket végez annak megállapítása érdekében, hogy a TRTO megfelel-e az e rendeletben 
foglaltaknak és a képzési engedélyének. 

 
10. Az ellen rzések alkalmával hozzáférést kell biztosítani a TRTO képzési nyilvántartásához, 
engedélyezési dokumentumokhoz, m szaki naplókhoz, el adások anyagához, tanjegyzetekhez, 
eligazításokhoz illetve bármely más idetartozó anyaghoz. A TRTO ellen rzési jegyz könyv másolatát 
a TRTO rendelkezésére kell bocsátani.  
 
VEZET SÉG ÉS SZEMÉLYZET 

11. A vezet ség felépítésének biztosítania kell a személyzet szakmai felügyeletét nagy tapasztalattal 
és szakismerettel rendelkez  személyek által a képzés magas színvonalának fenntartása érdekében. 
11.1. A TRTO üzemeltetési kézikönyvének tartalmaznia kell a vezet ség felépítését a személyes 
felel sségek meghatározásával. 

 
12. A légiközlekedési hatóság által is elfogadott képzésvezet t kell kinevezni (HT). A HT felel ssége 
biztosítani, hogy a TRTO megfeleljen az e rendeletben foglalt követelményeknek. A HT teljes kör en, 
közvetlen felel sséggel tartozik a légiközlekedési hatóságnak. 

 
13. A TRTO rendelkezzen a képzés célkit zéseinek megvalósításához szükséges megfelel  
személyzettel. Minden egyes oktató feladatkörét meg kell határozni, és dokumentálni kell. 

 
TÍPUSJOGOSÍTÁS OKTATÓ (TRI) 

14. Típusjogosítás oktatóknak (TRI) rendelkeznie kell: 
a) az általuk vezetett repülési tanfolyamhoz kapcsolódó hivatásos pilóta szakszolgálati 

engedéllyel és jogosítással (jogosításokkal); 
b) a képzésben használt repül gépre szóló típusjogosítás oktatói jogosítással; vagy 
c) TRTO keretein belül meghatározott képzés vezetésére jogosító légiközlekedési hatósági 

felhatalmazással (Lásd 3. melléklet 1.300. pont); 
 

FÖLDI REPÜLÉS-GYAKORLÓ BERENDEZÉSEN OKTATÓK  

15. Az FTD-n gyakorlati képzési feladatok ellátásához az oktatóknak rendelkezniük kell az általuk 
vezetett tanfolyamnak megfelel  tapasztalattal, és az els  kinevezés el tti három éves id szakban 
hivatásos pilóta szakszolgálati engedéllyel, kivéve azokat az oktatókat, akik a 16. melléklet 1. 
függelékének a 3 és/vagy 4 pontjának megfelel  felhatalmazással rendelkeznek.  
15.1. Szimulátoron és/vagy FTD-n és/vagy FNPT II-en többpilótás típusjogosítás és/vagy MCC képzés 
estében az oktatóknak rendelkeznie kell TRI jogosítással vagy SFI felhatalmazással.  

 
ELMÉLETI ISMERETI KÉPZÉS 

16. Az elméleti ismeretek képzését a megfelel  típusjogosítással rendelkez  oktató vezesse, vagy 
olyan oktató, aki megfelel  légiközlekedési tapasztalattal rendelkezik és ismeri a képzésre használt 
légijárm vet, például fedélzeti mérnök, karbantartó repül  mérnök vagy repülés üzemi tiszt. 

 
KÉPZÉSI SZÍNVONAL 

 
17. A TRTO-nak olyan rendszert kell kialakítania, amely biztosítja, hogy a képzési központ 
üzemeltetése, illetve a képzés hatékonyan és hatásosan folyik. A min ségbiztosítási rendszernek meg 
kell határoznia a TRTO eljárások, az irányelvek és a képzés hatékonyságát. (lásd 7. függelék) 
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NYILVÁNTARTÁS 

 
18. A TRTO a következ  nyilvántartásokat vezesse és rizze legalább 5 évig a megfelel  
adminisztratív személyzet alkalmazásával: 

 
a) A növendék tudásának felmérése tanfolyam el tt és alatt; 
b) elméleti ismeretek, az egyes növendékeknek nyújtott repülési és földi repülés-gyakorló 

berendezésen történ  képzés adatai; 
c) személyi adatok, (orvosi min sítés, jogosítások érvényességi ideje, stb.) TRTO személyzetével 

kapcsolatosan. 
 

19 A növendékek képzési nyilvántartásának (Training Records) formátumát a képzési kézikönyv írja 
el . 

 
20. A képzési nyilvántartást és beszámolókat a TRTO-nak a légiközlekedési hatóság kérésére 
rendelkezésre kell bocsátani a légiközlekedési hatóság felé. 

 
KÉPZÉSI PROGRAM 

 
21. Minden tanfolyamtípusra nézve képzési programot kell készíteni.  
21.1.A programnak a következ ket kell tartalmaznia: a repülési és az elméleti képzés rendjét id rendi 
vagy szakaszlebontásban, standard gyakorlatok listáját illetve a tanrend rövid kivonatát.  
21.2. A földi repülés-gyakorló berendezésen történ  képzést illetve elméleti képzést olyan formában 
kell felépíteni, hogy a növendékek képesek legyenek a repülési gyakorlat során alkalmazni a 
tantermekben megszerzett tudást, illetve a képzés során felmerül  problémákat további repül  
képzések keretében orvosolni lehessen. 
 
KÉPZÉS SORÁN HASZNÁLT REPÜL GÉPEK  

22. Minden repül gép felszereltségének meg kell felelnie az adott tanfolyamra vonatkozó, 
kézikönyvekben meghatározott követelményeknek és a képzés sajátosságainak. 

 
LÉTESÍTMÉNYEK ÉS ESZKÖZÖK 

23. Az e rendeletben meghatározott képzési létesítmények és eszközök biztosítása kötelez . 
 

A KÉPZÉS FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEI  

24. A TRTO felel ssége biztosítani, hogy a növendékek megfeleljenek a 3. melléklet 1.250 pontban 
el írt típusjogosítás képzéshez. 

 
KÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÉS ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV 

(Lásd 9. függelék) 

25. A TRTO-nak el kell készítenie, és vezetnie kell a képzési kézikönyvet és az üzemeltetési 
kézikönyvet, amelyek a személyzet feladatainak ellátását segít , a képzésre vonatkozó 
tájékoztatásokat, eljárásokat tartalmazzák, illetve bemutatják, és iránymutatásokat adnak a diákok 
számára a tanfolyam követelményeir l. A TRTO hozzáférhet vé teszi a személyzet illetve, ahol 
szükséges, a növendékek számára azokat az információkat, amelyeket a képzési kézikönyv, az 
üzemeltetési kézikönyv, illetve a TRTO képzési engedélye tartalmaz. A módosításokat megfelel  
felügyelet mellett, el re meghatározott eljárások szerint kell végrehajtani. 

 
26. A képzési kézikönyvnek tartalmaznia kell a képzési szakaszokra vonatkozó elvárásokat, 
célkit zéseket és képzési célokat, amelyeket a diákoknak teljesíteniük kell. Az alábbi részekb l kell 
állnia: 
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1. rész – Képzési terv 
2. rész – Eligazítás, repülési feladatok  
3. rész – Földi repülés-gyakorló berendezésen történ  képzés 
4. rész – Elméleti Képzés 
 

27. Az üzemeltetési kézikönyvnek el kell látnia a személyzet bizonyos csoportjait, pl. oktatók, földi 
repülés-gyakorló berendezésen oktatók, földi oktatók, üzemeltet  és karbantartó személyzet, stb. a 
szükséges tájékoztatással, illetve tartalmazza a következ ket: 

 
a) Általános információk 
b) M szaki információk 
c) Útvonal információk 
d) Személyzet képzésére vonatkozó információk 
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6. függelék 
Elméleti ismeretek modulrendszer  távoktatásának képzési engedélye 
(Lásd 3. függelék és a 3. melléklet 2. 7. 11. 18. 22. függeléke) 
 
KÉPZ  SZERVEZET 
 
1. A képz  szervezet székhelyén vagy a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott egyéb helyen 
osztálytermi elhelyezésnek kell rendelkezésre állnia. Az osztálytermeknek és a kapcsolódó oktatási 
eszközöknek minden esetben meg kell felelniük a szervezet képzési engedélyéhez szükséges 
követelményeknek. 1.1. A moduláris képzés távoktatás formájában történ  megkezdéséhez a 
légiközlekedési hatóság el zetes képzési engedélye szükséges.  
 
2. A távoktatást nyújtó FTO HT-jének, vagy CGI-jének meg kell felelnie a 3. függelékben foglaltaknak. 
2.1. Az elméleti ismereteket oktatónak meg kell felelnie e rendelet követelményeinek.  
 
3. A csak elméleti ismeretek képzését nyújtó FTO-kra ugyanazok az engedélyezési és auditálási 
követelmények vonatkoznak, amelyek az FTO-kra vonatkoznak a 3. függelékkel összhangban.  
 
4. Az engedélyezett FTO a tanfolyamok egy részét vagy az összes tanfolyamot a székhelyen történ  
személyes részvétellel vagy távoktatás keretében is tarthatja.  
4.1. A moduláris képzés távoktatási programnak tartalmaznia kell minden tantárgyból osztálytermi 
képzést is. A tényleges osztálytermi képzés id tartama nem lehet kevesebb, mint az egész tanfolyam 
idejének 10 %-a.  
 
5. Az FTO-k számos módszert alkalmazhatnak a tanfolyam anyagának ismertetésére. Ugyanakkor 
szükséges, hogy az FTO minden részletre kiterjed  nyilvántartást vezessen, és így biztosítsa, hogy a 
növendékek megfelel en haladnak el re a tananyagban, valamint betartják az e rendeletben a 
moduláris tanfolyamok elvégzéséhez szükséges el írásokat.  
  
6. Az FTO-k távoktatási irányvonalai:  
 

a) Feltehet , hogy egy növendék egy héten legalább 15 órát tanul. 
b) A tanfolyam anyagában végig célszer  megjelölni, mi képezi egy-egy hét tananyagát. 
c) a légiközlekedési hatóság számára elfogadható tanfolyam szerkezet és tanrend megadása.  
d) Minden tantárgyból, minden 15. óra tanulási id  után felmér  teszt elvégzése, amit értékelésre 

be kell nyújtani az FTO-nak. További, saját-kiértékelés  felmér  teszteket kell kitölteni 5 illetve 10 óra 
tanulási id  után.  

e) A tanfolyam egésze során konzultációs id pontok megadása, amikor a növendék felveheti a 
kapcsolatot egy oktatóval telefonon, faxon, e-mailen, vagy az interneten keresztül.  

f) A teljesítmény mérésének eszközei, amelyekkel meghatározható, hogy a növendék teljesítette-e 
a tanfolyam megfelel  részeit olyan színvonalon, hogy a HT vagy a CGI szerint a növendék jó eséllyel 
indul az elméleti ismeretek vizsgáján.  

g) Ha az FTO számítástechnikai megoldásokkal biztosítja a távoktatást, például az internet 
segítségével, akkor az oktatóknak ennek megfelel  eszközökkel kell ellen rizniük a növendék 
el rehaladását. 
 
OKTATÓK 
 
5. Az oktatóknak teljes mélységében ismernie kell a távoktatási program követelményrendszerét, 
beleértve a min ségbiztosítási rendszert is.  
5.1. A képzéseket a székhelyen kell megkezdeni; a tanfolyam további részének ugyanolyan el írások 
alapján kell lefolynia, mint ami a székhelyen lév  oktatókra vonatkozik.  
5.2. Az oktatás helyszínét l függetlenül a min ségbiztosítási rendszernek biztosítania kell, hogy 
megfelel en figyelemmel kísérjék az oktatók egyéni teljesítményét és a jóváhagyott tanfolyam 
programjának végrehajtását.  
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TANFOLYAMOK 
 
6. A távoktatás csak az alábbi elméleti ismereti tanfolyamok részeként hagyható jóvá:  

a) Moduláris elméleti ismereti tanfolyam PPL(A), CPL(A), IR(A) és ATPL(A) megszerzéséhez.  
b) Kiegészít  elméleti ismereti tanfolyamok osztály/típusjogosításhoz nagyteljesítmény  egypilótás 

repül gépre.  
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7. függelék 
FTO/TRTO-k min ségbiztosítási rendszerei 
(Lásd 3. 5. függelék) 
 
1. A 3. 5. függeléknek megfelel en, a képzési engedély feltételeként az FTO-nak és a TRTO-nak 
min ségbiztosítási rendszert kell kialakítania és fenntartania. Jelen függelék tartalmazza, hogy milyen 
összetev ket kell belefoglalni a min ségbiztosítási rendszerbe, és hogyan lehet a rendszert a 
szervezetek m ködésébe integrálni.  
 
2. A min ségbiztosítási rendszer követelményeinek azért van létjogosultsága, mert szükség van a 
légiközlekedési hatóság és a képzési szervezetek között a feladatok jól elkülöníthet  megosztására, 
hogy ezáltal létrejöjjön egyrészr l a szabályozó és ellen rz  felel sségi körnek, másrészr l a képzési 
tevékenység felel sségi körének egyértelm  elhatárolása.  
2.1. A képzési szervezeteknek ki kell alakítaniuk egy rendszert, amellyel képesek ellen rizni a 
tevékenységüket; fel tudják fedezni, ha eltérnek a megadott szabályoktól és el írásoktól; valamint meg 
tudják hozni a szükséges intézkedéseket a hibák kijavítására, és így biztosítani tudják, hogy 
megfeleljenek a légiközlekedési hatóság szabályainak és saját követelményeiknek.  
2.2. Egy jól kialakított és jól m köd  min ségbiztosítási rendszer lehet vé teszi az ellen rz  
légiközlekedési hatóság számára, hogy hatékonyan, a források ésszer  felhasználásával hajtsa végre 
az alkalmankénti, illetve folyamatos ellen rzéseket. 
 
3. A min ségbiztosítási rendszer hatáskörének és összetettségének a képzési szervezet és a képzési 
tevékenység méretével és összetettségével kell összhangban lennie.  
3.1. A célok és elvek minden képzési szervezetre érvényesek, függetlenül a méretét l és 
összetettségét l. Így a kicsi, illetve a viszonylag kicsi képzési szervezeteknél a min ségi rendszer 
lehet kicsi és az alapszervezetbe integrált, míg az összetettebb képzési tevékenységet folytató 
nagyobb szervezeteknek egy külön, független min ségirányítási szervezetet kell kialakítaniuk a teljes 
szervezeti formán belül.  
 
4. Ebben az összefüggésben a méret és az összetettség meghatározására a következ  irányvonalak 
érvényesek:  
 

a) nagyon kicsinek számít az 5 vagy annál kevesebb oktatót foglalkoztató képzési szervezet; 
 
b) kicsinek számít a 6 – 20 oktatót foglalkoztató képzési szervezet. 

 
Az összetettség meghatározásánál figyelembe kell venni a képzéshez használt légijárm  típusok 
számát, a kínált tanfolyam választékot, a képzési tevékenység földrajzi kiterjedtségét (pl. m holdak 
használata), képzési megállapodások számát más képzési szervezetekkel stb.  
 
5. Az FTO vagy TRTO min ségbiztosítási rendszerének a következ ket kell tartalmaznia: 
 

a) a szervezet képzési irányelveinek, képzési és repülésbiztonsági el írásainak meghatározása; 
b) a felel sségek kijelölésének, a forrásoknak, a szervezeti és üzemeltetési eljárásoknak a 

meghatározása és kialakítása, amely lehet vé teszi az irányelvek, a képzési és a repülésbiztonsági 
el írások betartását; 

c) az irányelvek követését, a képzési és a repülésbiztonsági el írások betartását ellen rz  
rendszer; 

d) az irányelvekt l, képzési illetve repülésbiztonsági elvekt l való eltérések feljegyzése és 
dokumentációja, az ilyen eltérések elemzésével, értékelésével és javításával együtt; 

e) az irányelveket, képzési és repülési el írásokat érint  tapasztalatok, trendek értékelése.  
 
6. A 8. és 9. bekezdés még részletesebben leírja a célokat, a min ségbiztosítási rendszer különböz  
összetev it, és segítséget nyújt a nagyobb és/vagy összetettebb képzési szervezetek 
min ségbiztosítási rendszereinek kialakításában. A nagyon kicsi és kicsi képzési szervezetekre a 9. 
bekezdés 23. pontja vonatkozik.  
 
7. A különböz  min ségbiztosítási rendszereket egymásba lehet integrálni. 
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8. Minden FTO-nak és TRTO-nak ki kell alakítani a min ségi oktatás alapjait, és az eljárások 
megvalósításához probléma-megoldó technikákat kell alkalmazni. Alapvet en lényegesnek tekinthet  
annak ismerete, hogy hogyan mérhet , alapozható meg és hogyan érhet  el a min ség a képzésben 
és az oktatásban.  
 
8.1. A 9. bekezdés célkit zése, hogy tájékoztatást és segítséget nyújtson a képzési szervezeteknek 
abban, hogy hogyan alakítsanak ki egy olyan min ségbiztosítási rendszert, amely lehet vé teszi, hogy 
megfeleljenek a 3. függelék 3. pontjának és az 5. függelék 3. pontjának (Min ségbiztosítási 
rendszerek). 
 
8.2. Az FTO-nak/TRTO-nak a következ  pontokban leírt utasítások és információk alapján kell 
kialakítania a min ségbiztosítási rendszerét, hogy megfeleljen a 3. függelék 3. pontjának és az 5. 
függelék 3. pontjának. 
 
9. AZ FTO/TRTO MIN SÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE 
 

1. Terminológia 
  
 Felel s pénzügyi vezet  
 
 A légiközlekedési hatóság számára elfogadható személy, aki biztosítja, hogy minden képzési 

tevékenységet a légiközlekedési hatóság által megkövetelt színvonalon lehet finanszírozni és 
végrehajtani, valamint, hogy minden képzési tevékenység megfelel az FTO/TRTO által 
meghatározott további követelményeknek.  

 
 Min ség 
 
 Egy termék vagy szolgáltatás azon jellemz inek és jellegzetességeinek összessége, amelyek 

magukban foglalják a termék vagy szolgáltatás azon képességét, hogy kinyilvánított vagy 
magától értet d  szükségleteket ki tud elégíteni.  

 
 Min ségbiztosítás  
 

Mindaz a tervezett és módszeres tevékenység, ami megfelel  bizalmat hivatott kelteni arra, 
hogy az összes oktatási tevékenység megfelel az adott követelményeknek, beleértve az 
FTO/TRTO ide vonatkozó kézikönyveiben meghatározott követelményeket.  
 
Min ségbiztosítási vezet  
 
A légiközlekedési hatóság számára elfogadható vezet , aki a min ségbiztosítási rendszer 
irányításáért, a m ködésének ellen rzéséért és a hibák kijavítására irányuló intézkedések 
megköveteléséért felel s.  
 
Min ségbiztosítási Kézikönyv 
 
Az a dokumentum, ami az üzemeltet  min ségbiztosítási rendszerére és min ségbiztosítási 
programjára vonatkozó információkat tartalmazza.  
 
Min ségbiztosítási audit 
 
Egy rendszerezett és független vizsgálat, amely meghatározza, hogy a min ségbiztosítás 
tevékenységek és ezek eredményei a tervek szerint haladnak-e, a tervezett intézkedéseket 
hatékonyan valósítják-e meg, valamint hogy megfelel ek-e ezek az intézkedések a célok 
eléréséhez. 
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2. Min ségbiztosítási irányelvek és stratégia 
  

Az FTO/TRTO határozza meg, hogy a szervezet hogyan fogalmazza meg, alkalmazza és 
bírálja felül az irányelveit és stratégiáját; valamint hogy milyen tervek, és tevékenységek révén 
valósítja meg ezeket. Hivatalos, írott formában le kell fektetni a Min ségpolitikát, amelyben a 
képzésvezet  vállalja, hogy a Min ségbiztosítási rendszer milyen célokat fog teljesíteni. A 
min ségbiztosítási irányelveknek tükrözniük kell, hogy e rendelet vonatkozó részeit, illetve a 
FTO/TRTO által meghatározott összes kiegészít  el írás követelményeit teljesítik, és a 
továbbiakban is teljesíteni fogják.  
A felel s pénzügyi vezet  teljes kör en felel a min ségbiztosítási rendszerért, ezen belül a 
bels , vezet i értékelések gyakoriságáért, formájáért és struktúrájáért is.  

 
3 A Min ségbiztosítási rendszer célja 
 

A Min ségbiztosítási rendszer bevezetése és alkalmazása lehet vé teszi a FTO/TRTO 
számára, hogy ellen rizze, megfelel e rendelet vonatkozó részeinek, az Üzemeltetési 
Kézikönyvnek, a Képzési Kézikönyvnek és bármely más, az adott FTO/TRTO vagy a 
légiközlekedési hatóság által meghatározott el írásoknak; így biztosíthatja a biztonságos és 
hatékony oktatást.  

 
4 Min ségbiztosítási vezet  
 
4.1 A min ségbiztosítási vezet  els dleges feladata, hogy az oktatási terület tevékenységeinek 

rendszeres ellen rzésével igazolja, hogy a képzésvezet , a repülési f oktató és a földi 
f oktató felügyelete alatt a szervezet tartja a légiközlekedési hatóság által megkövetelt 
színvonalat, illetve betartja az FTO/TRTO által kialakított kiegészít  követelményeket.  

 
4.2 A min ségbiztosítási vezet  felel ssége, hogy a Min ségbiztosítási programot megfelel en 

bevezessék, fenntartsák, folyamatosan felülvizsgálják és fejlesszék. A min ségbiztosítási 
vezet  

  
- közvetlen kapcsolatot tart a képzésvezet vel; 
- az FTO/TRTO minden részére szabad rálátással bír. 

 
4.3 A kicsi vagy nagyon kicsi FTO/TRTO-k esetében a képzésvezet  és a min ségbiztosítási 

vezet  szerepei összevonhatók. Ugyanakkor ebben az esetben a min ség auditálásokat 
független személyzetnek kell megtartania. Ha a képzési szervezet integrált képzést nyújt, 
akkor a min ségbiztosítási vezet  nem lehet képzésvezet , sem repülési f oktató, sem földi 
f oktató.  

 
5 Min ségbiztosítási rendszer 
 
5.1 Az FTO/TRTO min ségbiztosítási rendszerének biztosítania kell, hogy a képzés 

követelményei, el írásai és eljárásai megfelel ek legyenek, és hogy betartsák ket.  
 
5.2 Az FTO/TRTO-nak ki kell alakítania a min ségbiztosítási rendszer alapvet  struktúráját, 

amelyben az összes képzési tevékenység ellen rzése lehetséges. 
 
5.3 A min ségbiztosítási rendszer struktúráját a FTO/TRTO mérete és az ellen rizni kívánt 

képzések összetettsége alapján kell kialakítani.  
 
6 Hatáskör 
  
 A min ségbiztosítási rendszernek a következ kre kell kiterjednie:  
6.1. A szervezet vezetése 
6.2. Irányelvek és stratégia 
6.3. Folyamatok 
6.4. E rendelet rendelkezései 
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6.5. Az FTO/TRTO által megállapított kiegészít  el írások és képzési eljárások  
6.6. Az FTO/TRTO szervezeti felépítése 
6.7. Felel sség a min ségbiztosítási rendszer fejlesztéséért, kialakításáért és irányításáért 
6.8. Dokumentációk, beleértve a kézikönyveket, jegyz könyveket és nyilvántartásokat 
6.9. Min ségbiztosítási program 
6.10. Szükséges anyagi források, eszközigény és szükséges humán er források 
6.11. A képzés követelményei 
6.12. Az ügyfelek elégedettsége  
 

7. Visszacsatolás 
 

A min ségbiztosítási rendszernek tartalmaznia kell visszacsatoló rendszert, amely által 
biztosítható legyen az, hogy meghatározzák és haladéktalanul meg is hozzák a szükséges 
intézkedéseket a hibák kijavítására. A visszacsatoló rendszernek kell azt is meghatároznia, 
hogy az egyes esetekben kit l várják el a hiányosságok pótlását, vagy a szabályoknak nem 
megfelel  tevékenység megváltoztatását. Ez a rendszer határozza meg azt is, hogy milyen 
eljárást kell követni, ha megfelel  id n belül nem javítják ki a hibát.  

 
8. Dokumentáció 
 

A vonatkozó dokumentáció a Képzési és az Üzemeltetési Kézikönyv vonatkozó részeib l áll, 
amelyeket külön Min ségbiztosítási Kézikönyvbe is lehet foglalni. 

 
8.1. Továbbá a vonatkozó dokumentációnak a következ ket is tartalmaznia kell:  

 
a) Min ségbiztosítási irányelvek; 
b) Terminológia; 
c) Részletes képzési el írások; 
d) A szervezet leírása; 
e) A kötelességek és felel sségek megoszlása; 
f) Képzési eljárások, amelyek biztosítják a szabályoknak való megfelelést.  

 
8.2. A Min ségbiztosítási program tartalmazza: 

 
a) Az ellen rzési eljárás tervezett id rendjét; 
b) Az auditálási eljárásokat; 
c) A jegyz könyvezési eljárásokat; 
d) A nyomon követési és hibajavítási tevékenységek eljárásait; 
e) A nyilvántartási rendszert; 
f) A képzési tematikát; és 
g) A dokumentációk ellen rzését.  

 
9. Min ségbiztosítási program 
 

A Min ségbiztosítási programnak tartalmaznia kell az összes olyan tervezett és rendszerezett 
tevékenységet, amire szükség van ahhoz, hogy biztosítható legyen, minden képzést az 
összes vonatkozó követelményekkel, el írásokkal és eljárásokkal összhangban folytatnak le.  

 
10. Min ségbiztosítási felülvizsgálat 
 

A Min ségbiztosítási felülvizsgálat els dleges célja, hogy megfigyeljen egy adott 
eseményt/tevékenységet vagy átnézzen egy adott dokumentumot, azért, hogy megállapítsa, 
követik-e a kialakított képzési eljárásokat, betartják-e a követelményeket az esemény 
végrehajtása során, és elérik-e a kívánt színvonalat.  
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A Min ségi felülvizsgálat jellemz  tárgykörei: 
a) Tényleges repülési és földi képzés; 
b) Karbantartás; 
c) M szaki el írások; és 
d) Képzési el írások.  

 
11. Audit 

Az audit rendszerezett, független összehasonlítása a képzés tényleges lefolytatásának és a 
közzétett képzési eljárásoknak.  
 
Az auditoknak különösen az alábbi min ségi eljárásokat és folyamatokat kell tartalmazniuk:  
a) Az audit hatáskörének leírása; 
b) Tervezés és felkészülés; 
c) Bizonyítékok gy jtése és rögzítése; és 
d) A bizonyítékok elemzése.  
 
A következ  technikák alkalmazásával lehet egy audit hatékony:  
 
a) Interjúk vagy beszélgetések a személyzettel; 
b) A közzétett dokumentumok áttekintése; 
c) Megfelel  számú nyilvántartási adatlap átvizsgálása; 
d) A képzést felépít  tevékenységek személyes megfigyelése; és 
e) A dokumentumok meg rzése, és a megfigyelések feljegyzése.  
 

12. Az auditorok 
 

Az FTO/TRTO-nak a képzés összetettségét l függ en el kell döntenie, hogy egy vagy több 
auditort alkalmaz. Az auditornak vagy az auditoroknak rendelkezniük kell a vonatkozó 
képesítéssel és/vagy üzemeltetési tapasztalattal.  
 
A vonatkozó dokumentációban világosan meg kell adni az auditorok felel sségi körét.  

 
13. Az auditorok függetlensége 
 

Az auditorok nem vehetnek részt napi szinten az auditálandó üzemeltetési terület munkájában 
vagy az auditálandó karbantartási tevékenységben. Az FTO/TRTO-nak lehet sége van a 
teljes munkaid ben foglalkoztatott, csak erre a feladatra kijelölt és külön min ségbiztosítási 
osztályhoz tartozó személyzet szolgálatainak igénybevételén felül részmunkaid s auditorokat 
alkalmazni meghatározott területek vagy tevékenységek ellen rzésére.  
 
Az olyan FTO/TRTO, amelynek a felépítése és mérete nem indokolja a teljes munkaid ben 
foglalkoztatott auditorok alkalmazását, elláthatja az auditálási feladatokat a saját 
szervezetében részmunkaid ben foglalkoztatott személyzettel, vagy a légiközlekedési 
hatóság számára elfogadható megállapodási feltételekkel alkalmazott, más, küls , 
részmunkaid s személyzettel.  
 
Az FTO/TRTO-nak minden esetben megfelel  eljárásokat kell kifejlesztenie, hogy biztosítsa, 
az auditálandó tevékenységekért közvetlenül felel s személyeket ne jelöljék ki az auditcsoport 
tagjának. Amennyiben küls  auditorokat alkalmaznak, akkor minden küls  szakért nek 
ismernie kell azt a képzéstípust, amit az FTO/TRTO tart.  

 
Az FTO/TRTO Min ségbiztosítási programjának kell megjelölnie a vállalaton belül azokat a 
személyeket, akik rendelkeznek a szükséges tapasztalattal, felel sségi körrel és 
felhatalmazással arra, hogy:  
 

a) Min ségbiztosítási felülvizsgálatokat és auditálásokat hajtsanak végre a folyamatos 
Min ségbiztosítás részeként; 
b) meghatározzák és feljegyezzék az összes valós vagy vélt eltérést, valamint 
meghatározzák és feljegyezzék az eltérések igazolásához szükséges bizonyítékokat; 
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c) kijelölt jelentési útvonalakon keresztül megoldásokat kezdeményezzenek, vagy 
javasoljanak az eltérések esetében; 
d) ellen rizzék a javító intézkedések megadott határid n belül való végrehajtását;  
e) közvetlenül a min ségbiztosítási vezet nek számoljanak be.  

 
14. Az audit hatásköre 

 
A biztonságos és hatékony képzés biztosítása érdekében az FTO/TRTO ellen rizze, hogy a 
szervezetben betartják az FTO/TRTO által összeállított Képzési és Üzemeltetési 
Kézikönyvben foglaltakat. Ennek során legalább az alábbiakat ellen rizni kell:  
 
a) A szervezet; 
b) Tervek és célok; 
c) Képzési eljárások; 
d) Repülésbiztonság; 
e) Kézikönyvek, naplók és nyilvántartások; 
f) Repülési és szolgálati id korlátozások; 
g) Pihen id re vonatkozó követelmények és ütemtervkészítés; 
h) A légijárm vek karbantartásának/üzemeltetésének kapcsolata; 
i) Karbantartási programok és folyamatos légialkalmasság; 
j) Légialkalmassági direktívák kezelése; 
k) Karbantartás végrehajtás.  

 
15. Az audit ütemterve 

A Min ségbiztosítási Programnak tartalmaznia kell az audit pontosan meghatározott 
ütemtervét és az áttekintési id szakok rendszerét. Az ütemterv legyen rugalmas, hogy 
lehet vé tegye a be nem tervezett auditálások végrehajtását, miután a trendeket 
megállapították. Visszaellen rz  auditokat kell betervezni, ha szükséges annak az igazolása, 
hogy a hibák kijavítására irányuló intézkedéseket meghozták, és azok eredményesek voltak. 
 
Az FTO/TRTO-nak ki kell alakítania az adott naptári id szak alatt elvégzend  auditok 
ütemtervét. A Min ségbiztosítási programmal összhangban a képzést 12 havonta minden 
szempontból ellen rizni kell, kivéve, ha az auditálási id szak meghosszabbítását elfogadják 
úgy, ahogy lentebb le van írva.  
 
Az FTO/TRTO saját döntése alapján növelheti, de a légiközlekedési hatóság belegyezése 
nélkül nem csökkentheti az auditálások gyakoriságát. Nem fogadható el valamely audit 
témakörben 24 hónapnál hosszabb id szak.  
 
Amikor az FTO/TRTO kialakítja az auditálások ütemtervét, figyelembe kell vennie a jelent s 
változásokat a vezet ségben, a szervezetben vagy a képzésben, és ugyanígy a szabályozó 
követelmények változásait is.  
 

16. Ellen rzés és intézkedések a hibák kijavítására 
 
A Min ségbiztosítási rendszeren belül az ellen rzés els dleges célja, hogy megvizsgálja és 
megítélje a rendszer hatékonyságát, és így biztosítsa, hogy folyamatosan megfelelnek adott 
irányelveknek és képzési el írásoknak. Az ellen rzés min ségbiztosítási vizsgálatokra, 
auditokra, hibák kijavítására hozott intézkedésekre és visszaellen rzésre épül. Az FTO/TRTO-
nak ki kell alakítania és közzé kell tennie egy min ségbiztosítási eljárást, amellyel 
folyamatosan ellen rzi, tevékenysége megfelel-e a szabályozásban el írtaknak. Az 
ellen rzési tevékenység célja, hogy megszüntesse a nem kielégít  teljesítmény okait.  
 
A szabályoktól való eltérés esetén értesíteni kell azt a vezet t aki a hiba kijavításáért felel s, 
vagy a felel s pénzügyi vezet t, ha ez a megfelel . Az eltéréseket további vizsgálatok céljából 
fel kell jegyezni, hogy az okuk megállapítható legyen, és javaslatot lehessen adni a megfelel  
hibajavító intézkedésre.  
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A Min ségbiztosítási Program tartalmazzon olyan eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy 
intézkedéseket dolgoznak ki a felfedezett hibák kijavítására. Ezen min ségbiztosítási 
eljárások alapján folyamatosan ellen rizzék a hibajavító intézkedéseket, 
eredményességüknek és annak igazolására, hogy végrehajtották ket. A szervezeti felel sség 
és a hibajavító intézkedések végrehajtásáért az az osztály a felel s, amelyiket a hiba 
felfedezésér l készült jegyz könyv megemlít. A legvégs  felel sség a pénzügyi vezet é, hogy 
a min ségbiztosítási vezet n keresztül biztosítsa, a hibajavító intézkedés hatására újra 
megfelelnek a légiközlekedési hatóság által el írt követelményeknek, valamint minden további 
követelménynek, amit az FTO/TRTO meghatározott.  

 
17. Intézkedések a hibák kijavítására 
 

A min ségbiztosítási vizsgálat/auditálás után az FTO/TRTO-nak meg kell határoznia: 
a) Az összes felfedezett hiba súlyosságát, és bármilyen azonnali hibajavító intézkedés 
szükségességét; 
b) A felfedezett hiba okát; 
c) A szükséges javító intézkedéseket annak érdekében, hogy a szabályoktól való ilyen 
eltérés ne ismétl djön meg; 
d) A hibajavító intézkedés ütemtervét; 
e) A hibajavító intézkedés végrehajtásáért felel s személyek vagy osztályok; 
f) Amennyiben szükséges a felel s pénzügyi vezet  állapítsa meg a forrásokat. 

17.1. A Min ségbiztosítási vezet : 
17.1.1. ellen rizze, hogy az adott terület felel s vezet je javító intézkedést hoz minden esetben, 
amikor a szabályoktól való eltérést fedeztek fel; 
17.1.2. ellen rizze, hogy a javító intézkedés tartalmazza a fenti 16. pontban leírt összetev ket; 
17.1.3. ellen rizze a javító intézkedés végrehajtását; 
17.1.4. nyújtson be a vezet ségnek egy független értékelést a javító intézkedésr l és a 
végrehajtásáról; 
17.1.5. a nyomon követési eljárás során értékelje a javító intézkedés eredményességét.  
 
18. Vezet ségi átvizsgálás 
 

A vezet ségi átvizsgálás a min ségbiztosítási rendszer, a képzési irányelvek és eljárások egy 
átfogó, a vezet ség által végrehajtott, módszeresen dokumentált áttekintése, amelynek 
érintenie kell:  
 
A min ségbiztosítási vizsgálatok, auditok és bármely más mutatószám eredményeit, illetve a 
vezet i szervezet általános hatékonyságát a kijelölt célok elérésében. A vezet ségi 
átvizsgálás határozza meg és javítsa ki a negatív trendeket, valamint, ha lehetséges, 
akadályozza meg a jöv beni eltéréseket. Az értékelés eredményeként elkészített 
következtetéseket és javaslatokat írásban kell benyújtani a felel s vezet nek, hogy 
meghozhassa a kell  intézkedéseket. A felel s vezet  olyan személy legyen, aki fel van 
hatalmazva a kérdések megoldására és az intézkedések meghozására. A felel s pénzügyi 
vezet  határozza meg a bels  vezet ségi átvizsgálások gyakoriságát, formáját és felépítését.  

 
19. Adatnyilvántartás 
 

Az FTO/TRTO a Min ségbiztosítási program eredményeinek dokumentálására tartson fenn 
pontos, teljes és könnyen hozzáférhet  adatnyilvántartást. A nyilvántartások a legalapvet bb 
adathalmazok, amelyek lehet vé teszik az FTO/TRTO számára, hogy az eltérések kiinduló 
okait meghatározza valamint elemezze, és így azonosíthatók legyenek azok a területek, ahol 
eltéréseket vannak, valamint ezt követ en a hibákat javítani lehessen.  
 
A következ  nyilvántartásokat kell 5 éven keresztül meg rizni:  
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a) Audit ütemtervek; 
b) Min ségbiztosítási vizsgálatok és auditok jegyz könyvei; 
c) Eltérések felfedezését követ  intézkedések; 
d) Javító intézkedések jegyz könyvei; 
e) Visszaellen rz  és lezáró jegyz könyvek; 
f) Vezet ségi átvizsgálás jegyz könyvei. 

 
20. Az alvállalkozók min ségbiztosítási felel ssége 
 

A légiközlekedési hatóság képzési engedélye alapján az FTO/TRTO dönthet úgy, hogy 
bizonyos tevékenységek ellátására küls  szervezeteket, alvállalkozókat szerz dtet.  
 
Az alvállalkozó által nyújtott képzésért a végs  felel sség minden esetben az FTO/TRTO-t 
terheli. Az FTO/TRTO és az alvállalkozó írásban köteles megállapodni, amelyben világosan 
meghatározzák, milyen biztonságot érint  szolgáltatásokat milyen min ségi szinten nyújt az 
alvállalkozó. Az alvállalkozó biztonságot érint  szolgáltatásait, amelyeket a megállapodás 
tartalmaz, az FTO/TRTO Min ségbiztosítási programjába is bele kell foglalni.  
 
Az FTO/TRTO-nak meg kell bizonyosodnia arról, hogy az alvállalkozó rendelkezik a 
szükséges felhatalmazással/képzési engedéllyel, illetve a feladat végrehajtásához szükséges 
forrásokkal és hozzáértéssel. Ha az FTO/TRTO megköveteli, hogy az alvállalkozó olyan 
tevékenységet folytasson, amire nincs felhatalmazása/képzési engedélye, akkor az 
FTO/TRTO felel ssége, hogy az alvállalkozó min ségbiztosítása a kiegészít  
követelményeket figyelembe vegye.  

 
21. Min ségbiztosítási képzés 
 

A lehet  legjobb min ség eléréséhez a kifogástalan és alapos képzés minden szervezetben 
alapvet  fontosságú. Az FTO/TRTO biztosítsa, hogy az egész személyzet ismerje a 
Min ségbiztosítási kézikönyvben leírt célokat, azért, hogy a képzésben jelent s eredményeket 
érjenek el.  
 
A Min ségbiztosítási rendszer vezetésért felel s személyeket képezzék ki a következ  
témákban: 
 
a) Bevezetés a Min ségbiztosítási rendszer alapjaiba; 
b) A min ségirányítás; 
c) A min ségbiztosítás alapjai; 
d) Min ségbiztosítási kézikönyvek; 
e) Audit technikák; 
f) Jegyz könyvezés és adatnyilvántartás; és 
g) A Min ségbiztosítási rendszer m ködése az FTO/TRTO-ban.  
 
Id keretet kell biztosítani minden, a min ségbiztosításban érintett alkalmazott képzésére és a 
többiek eligazítására. Az érintett üzemelési terület nagysága és összetettsége határozza meg 
a kijelölt id keretet és forrásokat.  

 
22. Min ségbiztosítási képzések szükségessége 
 

Az FTO/TRTO-nak mérlegelnie kell, hogy felajánljon-e min ségbiztosítási képzést azoknak, 
akik várhatóan részt vesznek a Min ségbiztosítási rendszer m ködtetésében. Azok a 
szervezetek, akik rendelkeznek elégséges, megfelel en kiképzett személyzettel, mérlegeljék, 
hogy ne tartsanak-e a saját szervezetükön belül ilyen tanfolyamot.  
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23. Kicsi/nagyon kicsi szervezetek min ségbiztosítási rendszerei 
 

Minden FTO/TRTO-ra érvényes a követelmény, hogy ki kell alakítania egy Min ségbiztosítási 
rendszert, amelynek m ködését dokumentálnia kell és alkalmaznia kell egy 
Min ségbiztosítási vezet t.  
 
Kicsi és nagyon kicsi szervezetek esetében elfogadott, hogy az FTO/TRTO-k úgy alakítsák a 
Min ségbiztosítási rendszerüket, hogy az igazodjon az általuk nyújtott képzés méretéhez és 
összetettségéhez, valamint a forrásokat is ennek megfelel en jelöljék ki.  
 
Kicsi és nagyon kicsi FTO/TRTO-k számára alkalmas lehet egy olyan Min ségbiztosítási 
programot kidolgozni, amely ellen rzési listával dolgozik. Az ellen rzési lista mellett legyen 
egy ütemterv, amely szerint egy meghatározott id tartamon belül az ellen rzési lista összes 
pontját teljesíteni kell, és kapcsolódjon hozzá egy nyilatkozat, amelyben tanúsítják, hogy a 
fels vezetés az id szakos értékel  vizsgálatot elvégezte. Alkalmanként tekintsék át az 
ellen rzési lista tartalmát és a min ségbiztosítás eredményeit a fentiekt l függetlenül is.  
 
Kicsi FTO/TRTO alkalmazhat küls  vagy bels  auditorokat, vagy mindkett t. Ilyen esetben 
elfogadható, ha a küls  szakért  és/vagy a min sített szervezet a min ségbiztosítási auditot a 
min ségbiztosítási vezet  nevében végzi el.  
 
A releváns dokumentációnak tartalmaznia kell az auditálás ütemtervét, ha küls  auditorok 
független min ségbiztosítási auditot végeznek el. 
 
Minden esetben az FTO/TRTO-t terheli a végs  felel sség a min ségbiztosítási rendszerért, 
különösen a javító intézkedések végrehajtásáért és visszaellen rzéséért.  
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8. függelék 
FTO/TRTO pénzügyi értékelése 
(Lásd 3. 5. függelék) 
 
CÉLKIT ZÉSEK 
 
1. Ezen függelék célkit zése hogy a FTO/TRTO megfelel  anyagi háttérrel rendelkezzen ahhoz, 
hogy a képzéseket az e rendeletben meghatározott színvonalon végezze. A 3. függelék 9. pontja és 
az 5. függelék 8. pontja arról szól, hogyan lehet a repülési képzést a teljes tanfolyam alatt elfogadható 
színvonalon tartani. A képzési engedély megadása és meghosszabbítása nem értelmezhet  úgy, mint 
a szervezet pénzügyi megbízhatóságának garanciája. A kapott pénzügyi tájékoztatás alapján ez csak 
azt jelzi, hogy az engedélyezett szervezet képes megfelel  felszerelést és képesített személyzetet 
biztosítani, és így a repülési kiképzést mostantól vagy továbbra is az e rendelet vonatkozó képzési 
követelményeivel és el írásaival összhangban tudja nyújtani.  
 
KÉPZÉSI ENGEDÉLY VAGY MEGHOSSZABBÍTÁS KÉRELMEZÉSE 
 
2. A képzési engedély els  kiadására vagy a meghosszabbításra irányuló kérelmet mindig a 
kérelmezett id szakra vonatkozó tervvel együtt kell benyújtani, amely tartalmazza legalább az alábbi 
információkat: 
 
a) Képzési létesítmények és a növendékek száma  

Ahol alkalmazható, az alábbi részletekkel: 
 

1. a használni kívánt repül gépek száma és típusa; 
2. az alkalmazni kívánt repül  és földi oktatók száma; 
3. az osztálytermek és másfajta kiképz  eszközök (földi gyakorló berendezések, stb.) száma; 
4. kiegészít  létesítmények (személyzet irodái, üzemeltetési helyiség, terem az eligazításhoz, 
pihen szoba, hangárok stb.); 
5. a növendékek tervezett száma (hónapra és tanfolyamra lebontva); 

 
b) Pénzügyi adatok 

1. szükséges t keberuházás a tervezett létesítmények kialakításához; 
2. minden egyes olyan tanfolyam lefolytatásával kapcsolatos költségek, amelyeknek a képzési 
engedélyét kérelmezik; 
3. az engedélyezési id szak bevételi prognózisa; 
4. annak a vállalkozásnak a tervezett pénzügyi m ködési szabályzata, amire képzési 
engedélyt kérelmeznek; 
5. bármely más pénzügyi vállalkozás részletei, amelyekt l függhet az engedélyezett szervezet 
pénzügyi életképessége. 

 
3. A képzési engedély els  kiadására vagy meghosszabbításra irányuló kérelemhez 
kapcsolódóan benyújtott tervet a kérelmez  banki szakemberei, vagy auditorai által kiállított Pénzügyi 
Nyilatkozatnak kell kísérnie, ami igazolja, hogy a kérelmez  rendelkezik, vagy hozzá tud férni 
elégséges pénzügyi forrásokhoz, hogy megvalósítsa a tervben leírt kezdeményezéseit e rendelet 
szerinti jóváhagyott tanfolyamok vonatkozásában. E rendelet követelményeinek teljesítése érdekében 
megfelel en módosított Pénzügyi Nyilatkozatot kell benyújtani minden esetben, amikor a kérelmez  a 
tervben leírtakhoz képest ki szeretné b víteni a tevékenységeit.  
 
FOLYAMATOS PÉNZÜGYI ELLEN RZÉS 
 
4. Ha a képzési engedély megadása után a légiközlekedési hatóság alappal feltételezi, hogy az 
e rendeletben foglalt követelmények teljesüléséhez szükséges színvonalat nem tudják, vagy nem 
lehet elérni, mert a pénzügyi források hiányosak, akkor a légiközlekedési hatóság megkövetelheti a 
szervezett l, hogy írásban nyújtsa be annak igazolását, hogy elégséges t két tesz elérhet vé, és így 
a képzési engedély feltételei továbbra is fennállnak. Bármi ilyen benyújtott okiratot további Pénzügyi 
Nyilatkozatnak kell kísérnie, amelyet a jóváhagyott szervezet banki szakért i vagy auditorai írtak alá.  
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5. A légiközlekedési hatóság akkor is megkövetelhet egy Pénzügyi Nyilatkozatot, ha a 
légiközlekedési hatóságnak úgy t nik, hogy a jóváhagyott tanfolyam(ok) lényegesen másképp 
valósulnak meg, mint ahogy azt az üzleti terv tartalmazza.  
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9. függelék 
RF-ek, FTO-k és TRTO-k Képzési és Üzemeltetési Kézikönyve 
(Lásd 1. 3. 5. függelék) 
 
KÉPZÉSI KÉZIKÖNYV  
 
Az RF, FTO vagy TRTO Képzési kézikönyve a következ ket kell, hogy tartalmazza:  
 
1. rész – Képzési terv  
 
A tanfolyam célja (ATP(A), 
CPL/IR(A), CPL(A)) 

Annak kinyilvánítása, hogy mit várnak el a növendékt l a tanfolyam 
eredményeként, figyelembe véve a teljesítmény szintjét, illetve a képzési 
korlátozásokat.  

A tanfolyamra jelentkezés 
követelményei 

Minimális életkor, végzettségi el feltételek (beleértve a nyelvtudást), 
egészségügyi követelmények  
 
Jogszabályban el írt bármilyen egyedi követelmény.  

Korábbi tapasztalat 
jóváírása 

A tanfolyam megkezdése el tt a légiközlekedési hatóságtól kell 
megszerezni. 

Képzési tematika (Egymotoros) repülési tematika, (többmotoros) repülési tematika, földi 
repülésgyakoroló berendezésen való repülés tematikája és az elméleti 
tanfolyam tematikája. 

Id beosztás, és beosztás 
minden tematikára 
vonatkozóan, hetekben 
megadva 

A tanfolyam menete és a tematika id beosztása.  

Képzési program 
(Csak FTO és TRTO 
esetében) 

A repülési, a földi és a földi repülésgyakorló berendezéseken történ  
képzés napi és heti programjainak általános felosztása.  
 
Korlátozások a rossz id járási körülmények miatt. 
 
A képzési program korlátozásai a növendékekre jutó maximális képzési 
id  tekintetében (repülési, elméleti ill. földi repülésgyakorló 
berendezésen történ  képzés) pl. naponta/hetente/havonta. 
Korlátozások a növendékek szolgálati idejére vonatkozóan. 
A kétkormányos és egyedül repülési id k hossza a különböz  képzési 
szinteken. 
Maximális repült órák száma nappal/éjszaka, a kiképz  repülések 
maximális száma nappal/éjszaka.  
 
Minimális pihenési id  a szolgálati id szakok között.  

A képzés 
adatnyilvántartása 

Szabályok az adatnyilvántartások és dokumentumok védelmére. 
Jelenléti nyilvántartások. 
A képzési adatnyilvántartások vezetésének módja. 
Felel s személyek az adatnyilvántartások és a növendékek repülési 
naplóinak ellen rzésére.  
Az adatnyilvántartás ellen rzésének jellege és gyakorisága. 
A képzési nyilvántartások bejegyzéseinek egységesítése.  
A naplóbejegyzésekre vonatkozó szabályok. 

Biztonsági képzés Egyéni felel sségek.  
Alapvet  gyakorlatok. 
Vészhelyzeti gyakorlatok (gyakoriságuk). 
Kétkormányos ellen rzések (gyakoriságuk a különböz  képzési 
szinteken). 
Követelmények az els  nappali egyedül repülés el tt/éjszakai repülés 
el tt/navigációs feladatok el tt stb.  
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Ellen rzések és vizsgák Repülés 
(a) El menetel felmérése 
(b) Jártassági ellen rzések és vizsgák 
 
Elméleti tudásszint 
(a) El menetelének ellen rzése  
(b) Elméleti vizsga 
 
Felhatalmazás az ellen rzés lefolytatására. 
Az ismételt vizsga el tt elvégzend  ismeret-megújító képzésre 
vonatkozó szabályok.  
Vizsga jegyz könyvek és nyilvántartások.  
A vizsgadolgozatok elkészítésére, a kérdések típusára és értékelésére 
vonatkozó eljárások, a sikeres teljesítés követelményei.  
A kérdések elemzésére és áttekintésére vonatkozó eljárások, és a 
helyettesít  dolgozatok kialakítására vonatkozó eljárások.  
Pótvizsgákra vonatkozó eljárások.  

A képzés hatékonysága Egyéni felel sségek.  
Általános értékelés.  
Osztályok közötti kapcsolat.  
A nem megfelel  el menetel megállapítása (egyéni növendékekre 
vonatkozóan). 
Intézkedések a nem megfelel  el menetel kijavítására. 
Az oktatóváltás szabályai. 
Az oktatóváltás lehetséges maximális száma egy növendékre 
vonatkozóan.  
Bels  visszacsatolási rendszer a képzési hiányosságok felfedezésére. 
Növendék képzésb l való felfüggesztésének eljárása.  
Fegyelem.  
Jegyz könyv-készítés és dokumentáció. 

Egységes elvárt színvonal 
és a teljesítés szintjei a 
képzés különböz  
részeiben  

Egyéni felel sségek. 
Egységesítés. 
Egységesítési követelmények és eljárások.  
A vizsga-követelmények alkalmazása. 

 

2. rész – Eligazítás és repülési feladatok  
 

Repülési feladat Részletes nyilatkozat, az összes tanítandó repülési feladat tartalmának 
részletes leírása, f - és alcímekkel úgy sorba rendezve, ahogyan le kell 

ket repülni. Ez általában ugyanaz, mint a repülés oktató jogosítás 
tanfolyam repülési feladatainak leírása.  

Repülési feladatok 
hivatkozási listája 

A fenti feladatok rövidítéseinek jegyzéke, csak a f - és alcímek 
megjelölésével, hogy gyorsan kereshet  legyen, és lehet leg lapozható 
kártyanotesz formában, hogy a repülés oktatók könnyen napi 
használatba vehessék.  

A tanfolyam felépítése – a 
képzés szakaszai 

Annak megállapítása, hogy hogyan fogják a tanfolyamokat szakaszokra 
osztani, és annak megjelölése, hogy miként osztják el a fent említett 
repülési feladatokat az egyes szakaszok között. Továbbá hogyan 
szervezik meg ket úgy, hogy biztosítsák, a legmegfelel bb tanulási 
sorrendben hajtják végre a szakaszokat, és az alapvet  (vészhelyzeti) 
feladatokat megfelel  gyakorisággal ismétlik. Ugyanakkor minden 
szakaszra, illetve minden szakaszban a feladatok csoportjaira meg kell 
állapítani a tematikából erre szánt órákat, és hogy mikor kell az 
el menetel ellen rzésére vizsgákat lefolytatni stb.  

A tematika integrációja a 
tanfolyam felépítésébe  

Az elméleti képzés, a földi repülés gyakorlás és a repülési kiképzés 
összehangolása, hogy amikor a repülési kiképz  feladatokat hajtják 
végre, akkor a növendékek már képesek legyenek alkalmazni a 
kapcsolódó elméleti oktatáson szerzett és a földi repülés gyakorlás során 
szerzett ismereteiket.  
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A növendék el menetele A növedék el menetelének követelményei, amelyek röviden, de jól 
körülírtan tartalmazzák, hogy mit várnak el a növendékt l, illetve írják le 
a jártasság azon szintjét, amelyet el kell érnie miel tt a repülési feladatok 
tanfolyamrész egyik szakaszából a következ be léphet. Tartalmazza 
órákban megadva a minimális tapasztalati követelményeket, adott 
gyakorlatok megfelel  módon való végrehajtását stb. a jelent s feladatok 
pl. éjszakai repülés el tt.  

Oktatói módszerek A képzési szervezet követelményei, különösen a következ kre 
vonatkozóan: repülés el tti és utáni eligazítás, a tematikához és a 
részletes képzési el írásokhoz való ragaszkodás, az egyedül repülésre 
való felhatalmazások stb. 

El menetel ellen rzése A vizsgáztató személyzetnek adott utasítások az összes el rehaladást 
ellen rz  vizsga levezetésére és dokumentációjára vonatkozóan.  

A terminológia szószedete Szükség szerint a lényeges szakszavak definíciója.  
Függelékek Az el menetel-ellen rzés jegyz könyvének formája.  

A jártassági ellen rzés jegyz könyvének formája. 
A képzési szervezet tapasztalatot, hozzáértést stb. tanúsító 
bizonyítványai, a követelmények szerint.  

 

3. rész – Képzés földi repülésgyakorló berendezésen 
 

A felépítése lényegében egyezik a 2. rész felépítésével.  
 

4. rész – Elméleti oktatás 
 

Az elméleti oktatás 
felépítése 

Az oktatás rendszerének leírása, amely meghatározza valamennyi 
érintett tantárgy témakörét, a hozzájuk kapcsolódó oktatási id ket és a 
tantárgyi bontást valamint bemutat egy példát a képzés beosztására. 
Távoktatás esetén javaslatokat tartalmaz a képzés különálló elemeihez 
kapcsolódó anyagok tanulásához. 

Óravázlatok Minden egyes el adás vagy több el adás összefogott oktatási anyaga, 
oktatási segédletei, el meneteli vizsga szervezése és kapcsolata a többi 
tárggyal. 

Oktatási anyag Az oktatáshoz szükséges oktatási segédletek meghatározása (pl. 
tananyagok, oktatási kézikönyv hivatkozások, gyakorlatokat, önképzés 
anyagai, demonstrációs segédeszközök). 

A növendék el menetele Az el menetel követelményei, amely magában foglalja az el menetel 
feltételeit a vizsgára bocsátás el tt 

El meneteli vizsga A vizsga megszervezése tárgyanként beleértve az érintett témákat, a 
vizsgáztatási eljárást és dokumentációt is. 

Ismétlési eljárás Abban az esetben követend  eljárás, amennyiben a növendék az 
oktatás bármely szakaszában megkövetelt ismereteket nem teljesítette, 
beleértve az esetlegesen szükséges kiegészít  képzésre vonatkozó 
elfogadott akciótervet. 
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ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV 
 
Az RF, FTO vagy TRTO Üzemeltetési kézikönyve a következ ket kell, hogy tartalmazza: 
a) Általános rész 
 

1. Az Üzemeltetési kézikönyv összes fejezetének jegyzéke és leírása 
2. Adminisztráció (m ködése és vezetése) 
3. Felel sség (az egész vezet ségre és az adminisztrációs személyzetre vonatkozóan) 
4. A növendékek fegyelmezettsége és fegyelmezési intézkedések 
5. Repülések jóváhagyása/felhatalmazás repülésre 
6. Repülési programok el készítése (rossz id járási körülmények között a repül gépek számának 
korlátozása) 
7. A repül gép parancsnoka 
8. A parancsnokpilóta felel ssége 
9. Utasok szállítása 
10. A repül gép dokumentációja 
11. A dokumentumok meg rzése 
12. A repül személyzet képesítéseinek nyilvántartása (szakszolgálati engedélyek és jogosítások) 
13. Meghosszabbítás (egészségügyi alkalmasság és jogosítások) 
14. Repülési szolgálati id  és repülési id korlátozások (repülés oktatók) 
15. Repülési szolgálati id  és repülési id korlátozások (növedékek) 
16. Pihenési id k (repülés oktatók) 
17. Pihenési id k (növendékek) 
18. Pilóták repülési naplói 
19. Repüléstervezés (általános) 
20. Biztonság (általános) – biztonsági felszerelések, rádiós figyel  szolgálat, veszélyek, balesetek 
és események (beleértve a jegyz könyveket), biztonsági pilóták, stb.  

 

b) M szaki rész 
 

1. A repül gépet leíró feljegyzések 
2. A repül gép kiszolgálása (beleértve a checklisteket, korlátozásokat, a repül gépek 
karbantartási és m szaki naplóit a vonatkozó JAR-okkal összhangban, stb.) 
3. Vészhelyzeti eljárások 
4. rádió és rádiónavigációs berendezés; 
5. megengedett eltérések (ha rendelkezésre áll, az MMEL-re alapozva) 

 

c) Útvonal  
 

1. Teljesítmény (jogi szabályozás, felszállás, útvonal, leszállás stb.) 
2. Repüléstervezés (üzemanyag, olaj, minimális biztonságos magasság, navigációs berendezések 
stb.) 
3. Terhelés (loadsheet, súly, súlypont, korlátozások) 
4. Id járási minimumok (repülés oktatókra vonatkozóan) 
5. Id járási minimumok (növendékekre vonatkozóan – a képzés különböz  szakaszaiban) 
6. Képzési útvonalak/területek 

 

d) Az alkalmazottak képzése 
 

1. Olyan személyek kijelölése, akik felel sek a repül  személyzet képzettségi 
színvonaláért/hozzáértéséért  
2. Bevezet  képzés, értékelés 
3. Megújító képzés, értékelés 
4. Egységes szintre hozó képzés, értékelés 
5. Készség ellen rzés  
6. Kiterjesztéshez szükséges képzés, értékelés 
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Szakszolgálati engedély érvényesítésére, honosítására és a katonai szolgálat során szerzett 
tapasztalat jóváírására vonatkozó követelmények 

 
 

1. FEJEZET 

 

A rendelet hatálybalépését megel z en kiadott hajózó mérnök/szerel , hajózó navigátor, 
helikopter, MOVIT, vitorlázó repül , ballon, ultralight A2, motoros pilóta, vagy a 32. § (2) 

bekezdése alapján kiadott szakszolgálati engedélyek alapján kiadható szakszolgálati 
engedélyekre vonatkozó követelmények 

 

 
1. A rendelet hatálybalépését megel z en kiadott hajózó mérnök/szerel , hajózó navigátor, helikopter, 
MOVIT, vitorlázó repül , ballon, ultralight A2, motoros pilóta, vagy a 32. § (2) bekezdése alapján 
kiadott szakszolgálati engedélyek (alapengedély) alapján e rendelet szerinti szakszolgálati engedély 
kiadásához el kell végezni az alapengedélynek a következ  táblázatok szerinti besorolását. 
 
Az 1.1. pontban szerepl  táblázat besorolásának eredményét alapul véve kell e melléklet 2. 
fejezetében meghatározottakat alkalmazni, annak érdekében, hogy e rendelet szerinti szakszolgálati 
engedély kiadható legyen. 
Az 1.2. – 1.7. pontokban szerepl  táblázatok besorolásának eredménye alapján adható ki az e 
rendelet szerinti szakszolgálati engedély. 
 

1.1. Repül gép pilóta szakszolgálati engedélyek, jogosítások, képesítések 
 

Korábbi 
szakszolgálati 

engedély, 
jogosítás, 
képesítés 

Szakszolgálati 
engedély 

besorolása 

Megjegyzés 

ATPL(A) ATPL(A) - 
 

CPL(A) CPL(A) - 
HCPL(A) PPL(A) Aki HCPL(A) szakszolgálati engedéllyel és ment /t zoltó 

jogosítással rendelkezett, akkor sorolható be CPL(A) 
szakszolgálati engedélybe ment /t zoltó jogosítással, ha 
megfelel a 3. melléklet D fejezetben meghatározott 
követelményeknek. 

PPL(A) PPL(A) - 
SPL(A) SPL(A) - 
M szer IR(A) - 
NVFR NVFR -
Vízi/kétélt  Osztály-

jogosításként 
kerül 
bejegyzésre 
(pl: SEP(land), 
SEP(sea)) 

-

Autogiro AGPL AGR 
jogosítással 

Ha rendelkezett oktatói jogosítással, akkor FI(AG) jogosítás 
bejegyezhet . 

Vontató Vontató -
Terepvontató Terepvontató -
Oktató FI(A) 

IRI(A) 
TRI(A) 
CRI(A) 

FI(A) és CRI(A) feltétel nélkül besorolható. A TRI(A)-vé 
besorolható, ha típusjogosítással rendelkezik egypilótás 
repül gépre. Az IRI(A)-vé besorolható, ha m szer-jogosítással 
rendelkezik.

16. melléklet a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelethez
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Berepül  nem 
alkalmazandó 

- 

Ment /t zoltó Ment , t zoltó Külön ment  és külön t zoltó jogosítást kap.
Mez gazdasági Mez gazdasági -
A kategória 

B kategória 

C kategória 

Osztály-/ 
típusjogosításk
ént kerül 
bejegyzésre e 
rendelet 3. 
melléklet F 
fejezete alapján 

A repülési napló másolatával igazolni kell, hogy a repült típusú 
repül gépeket melyik osztályba/típusba lehet besorolni. 

First officer Co-pilot Jelenleg repült típusjogosítással együtt. 
 

Captain nem 
alkalmazandó 

Jelenleg repült típusjogosítással együtt. 
 

Line Captain nem 
alkalmazandó 

Jelenleg repült típusjogosítással együtt. 
 

Ütvonal-
oktató/oktató 

TRI(A) A TRI(A)-vé besorolható, ha típusjogosítással rendelkezik 
többpilótás repül gépre. 

Angol fónia 
betétlap 

A száma 
megegyezik 

-

 

 
1.2. Helikopter pilóta szakszolgálati engedélyek, jogosítások, képesítések 

 
 

Korábbi 
szakszolgálati 

engedély, 
jogosítás, 
képesítés 

Szakszolgálati 
engedély 

besorolása 

Megjegyzés 

ATPL(H) ATPL(H) Jelenleg repült típusjogosítással és m szerjogosítással 
együtt. 

CPL(H) CPL(H) - 
HCPL(H) PPL(H) Aki HCPL(H) szakszolgálati engedéllyel és ment /t zoltó 

jogosítással rendelkezett, akkor sorolható be CPL(H) 
szakszolgálati engedélybe ment /t zoltó jogosítással, ha 
megfelel a 4. melléklet meghatározott kereskedelmi 
szakszolgálati engedélyre vonatkozó követelményeknek. 
 

PPL(H) PPL(H) - 
SPL(H) SPL(H) - 
M szer IR(H) - 
NVFR NVFR -
Vízi/kétélt  Típus- 

jogosításként kerül 
bejegyzésre 

-

Vontató Vontató -
Autogiro AGPL AGR 

jogosítással 
Ha rendelkezett oktatói jogosítással, akkor FI(AG) jogosítás 
bejegyezhet . 

Oktató FI(H) -
Berepül  nem 

alkalmazandó 
- 

Ment /t zoltó Ment , t zoltó Külön ment  és külön t zoltó jogosítást kap.
Mez gazdasági Mez gazdasági -
Teheremel  Teheremel  -
A kategória 
B kategória 
C kategória 

Típus- 
jogosításként kerül 
bejegyzésre 

A repülési napló másolatával kell igazolni a repült helikopter 
típusokat. 

Angolfónia 
betétlap 

A száma 
megegyezik 

-
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1.3. Ballon pilóta szakszolgálati engedélyek, jogosítások, képesítések 

Korábbi 
szakszolgálati 

engedély, 
jogosítás, 
képesítés 

Szakszolgálati 
engedély 

besorolása 

Megjegyzés 

PPL BPL Ballonpilóta 
jogosítással (BR) 

SPL SBPL 
Oktató FI(B) 

- 

Berepül  nem 
alkalmazandó 

- 

1.4. Vitorlázó pilóta szakszolgálati engedélyek, jogosítások, képesítések 

Korábbi 
szakszolgálati 

engedély, 
jogosítás, 
képesítés 

Szakszolgálati 
engedély 

besorolása  

Megjegyzés 

PPL GPL Vitorlázó 
pilóta jogosítással 
(GR) 

SPL SGPL 
Oktató FI(G) 

- 

Berepül  nem 
alkalmazandó 

- 

1.5 MOVIT pilóta szakszolgálati engedélyek, jogosítások, képesítések 
 

Korábbi 
szakszolgálati 

engedély, 
jogosítás, 
képesítés 

Szakszolgálati 
engedély 
besorolás 

Megjegyzés 

PPL PPL(A) osztály-
jogosításként kerül 
bejegyzésre (TMG) 

SPL SPL(A) 

- 

Oktató FI(A), 
CRI(A) 

- 

Berepül  nem alkalmazandó - 

1.6. Ultralight A2 szakszolgálati engedélyek, jogosítások, képesítések 
 

Korábbi 
érvényes 

szakszolgálati 
engedély, 
jogosítás, 
képesítés 

Szakszolgálati 
engedély 

besorolása 

Megjegyzés 

PPL ULPL Ultralight 
pilóta jogosítással 
(ULR) 

- 

SPL SULPL - 
Oktató FI(UL)  
Berepül  nem 

alkalmazandó 
- 

Vontató vontató - 
Mez gazdasági nem 

alkalmazandó 
- 
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1.7. Hajózó mérnök és hajózó navigátor szakszolgálati engedélyek 

 
Korábbi 

szakszolgálati 
engedély, 
jogosítás, 
képesítés 

Szakszolgálati 
engedély 

besorolása  

Megjegyzés 

Hajózó mérnök F/E+ 
típusjogosítás 

Hajózó navigátor F/N+ 
típusjogosítás 

Jelenleg repült típusjogosítással együtt. 

 
 

2. FEJEZET 

A rendelet hatálybalépését megel z en, és a rendelet 32. § (2) bekezdés alapján kiadott 
motoros szakszolgálati engedélyek alapján kiadható szakszolgálati engedélyekre vonatkozó 

követelmények 

Nem JAA tagállam által kiadott repül gép pilóta szakszolgálati engedély érvényesítése 

Nem JAA tagállam által kiadott PPL(A) szakszolgálati engedély honosítása e rendelet 
szerinti PPL(A) szakszolgálati engedéllyé 

 
1. függelék 
Minimális követelmények a rendelet hatálybalépését megel z en, és a rendelet 32. § (2) 
bekezdés alapján kiadott motoros szakszolgálati engedélyek alapján kiadható szakszolgálati 
engedélyekre 
 

 
1. Repül gép pilóta szakszolgálati engedélyek  
 
E melléklet 1.fejezete alapján a légiközlekedési hatóság által kicserélt repül gép pilóta szakszolgálati 
engedélyek e függelékben meghatározott feltételek teljesítése esetén JAR-FCL szabványnak 
megfelel  szakszolgálati engedélyre cserélhet . Az engedélyes köteles: 

a) ATPL(A) és CPL(A) szakszolgálati engedély cseréjéért a típus/osztály és m szerjogosítás (IR-t 
akkor, ha a kérelmez  rendelkezik ezzel a jogosítással) meghosszabbítására vonatkozó, 3. melléklet 
1.245(b)(1), 1.245(c)(1)(i) vagy 1.245(c)(2) pontjaiban meghatározott követelmények közül azon 
követelményeket készség ellen rzésként teljesíteni, amelyek a meglév  szakszolgálati engedély által 
biztosított el jogok szempontjából irányadóak.  

b) (1) ATPL(A) és CPL(A) szakszolgálati engedély cseréjéért a légiközlekedési hatóság el tt 
bizonyítani hogy a légijárm  üzemben tartási követelményeit meghatározó jogszabály és a 4. függelék 
részeit elsajátította; 
     (2) PPL(A) szakszolgálati engedély cseréjéért a légiközlekedési hatóság el tt bizonyítani a 
vonatkozó el írások ismeretét (lásd e rendelet 3. melléklet 34. függelék)  

c) IR el jogok esetében e rendelet 3. melléklet 1.200 pontja szerint meghatározott angol nyelvtudást 
bizonyítani. 

d) megfelelni a tapasztalati követelményeknek illetve az alábbi táblázatban meghatározott további 
követelményeknek: 
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Korábbi 
érvényes 

szak-
szolgálati 
engedély 

Teljes repülési 
id   

További követelmények E rendelet 
szerint kiadott 
szakszolgálati 
engedély és 

feltételei (ahol 
alkalmazható) 

A feltételek eltörlése  

(1) (2) (3) (4) (5)  
ATPL(A) >1500 mint 

parancsnok, 
többpilótás 
repül gépen 

Nincs ATPL(A) Nem alkalmazandó (a) 

ATPL(A) >1500 
többpilótás 
repül gépen 

Nincs  (c)(4) szerint (c)(5) szerint (b) 

ATPL(A) >500 többpilótás 
repül gépen 

A 3. melléklet 32. függeléke 
által megállapított Repülési 
Teljesítmény és Tervezés 
tantárgy ismeretét a 
légiközlekedési hatóság el tt 
bizonyítani 

ATPL(A), 
típusjogosítássa
l másodpilótai 
beosztásra 
korlátozva 

A 3. melléklet 15. 
függelék 
követelményei szerint 
bizonyítani, hogy 
képes parancsnokként 
tevékenykedni 

(c) 

CPL/IR(A) 
és a 
légiközleked
ési hatóság 
el tt tett 
ICAO ATPL 
elméleti 
vizsga  

>500 többpilótás 
repül gépen,  

(i) a 3. melléklet 32. Függelék 
által megállapított Repülési 
Teljesítmény és Tervezés 
tantárgy ismeretét a 
légiközlekedési hatóság el tt 
bizonyítani  
(ii) a 3. melléklet 1.250(a)(1) 
és (2) pontban meghatározott 
további követelményeknek 
megfelelni  
 

CPL/IR(A) ATPL 
elméleti képzés 
elfogadásával  

Nem alkalmazandó (d) 

CPL/IR(A) >500 többpilótás 
repül gépen,  

(i) ATPL(A) vizsgát letenni 
(lásd még a táblázat alatti 
megjegyzést) 
(ii) a 3. melléklet 1.250(a)(1) 
és (2) pontjaiban 
meghatározott további  
követelményeknek megfelelni 
 

CPL/IR(A) ATPL 
elméleti képzés 
elfogadásával 

Nem alkalmazandó (e) 

 
Korábbi 

érvényes 
szak-

szolgálati 
engedély 

Teljes repülési 
id  (óra) 

További követelmények E rendelet 
szerint kiadott 
szakszolgálati 
engedély és 

feltételei (ahol 
alkalmazható) 

A feltételek eltörlése  

(1) (2) (3) (4) (5)  
CPL/IR(A) >500 mint 

parancsnok, 
egypilótás 
repül gépen 

Nincs egypilótás 
repül gépekre 
korlátozott 
CPL/IR(A) 
típus/osztály 
jogosításokkal 
 

Nem alkalmazandó (f) 

CPL/IR(A) <500 mint 
parancsnok, 
egypilótás 
repül gépen 

e rendelet 3. melléklet 32. 
Függelék által megállapított 
Repülési Teljesítmény és 
Tervezés tantárgy ismeretét a 
légiközlekedési hatóság el tt 
bizonyítani 
 

(4)(f) szerint E rendelet 3. melléklet 
1.240 követelményei 
szerint többpilótás 
jogosítást szerezni 

(g) 
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CPL(A) >500 mint 

parancsnok 
egypilótás 
repül gépen 

Éjszakai min sítés, ha 
alkalmazható 

egypilótás 
repül gépre 
korlátozott 
CPL(A), 
típus/osztály 
jogosításokkal 

Nem alkalmazható (h) 

CPL(A) <500 mint 
parancsnok 
egypilótás 
repül gépen 

(i) éjszakai min sítés, ha 
alkalmazható; 
(ii) e rendelet 3. melléklet 32. 
Függelék által megállapított 
Repülési Teljesítmény és 
Tervezés tantárgy ismeretét a 
légiközlekedési hatóság el tt 
bizonyítani 

(4)(h) szerint Nem alkalmazható (i) 

PPL/IR (A) IFR-nek 
megfelel en 75 

Éjszakai min sités, ha az 
éjszakai repülési el jogok nem 
tartoznak a m szerjogosításba

PPL/IR(A) (PPL 
–re korlátozott 
IR) 

e rendelet 3. melléklet 
32. Függelék által 
megállapított Repülési 
Teljesítmény és 
Tervezés tantárgy 
ismeretét a 
légiközlekedési 
hatóság el tt 
bizonyítani 

(j) 

PPL(A) 70 
repül gépen 

rádió navigációs eszközök 
használatának ismeretét 
bizonyítani  

PPL (A) Nem alkalmazható (k) 

 
Megjegyzés a fenti táblázat (3) oszlop, (e) sor (i) pontjához: Azok a CPL engedélyesek, akik 
többpilótás repül gépre szóló típusjogosítással rendelkeznek, nem kötelesek ATPL(A) elméleti 
ismereteiket vizsgán bizonyítani, amennyiben ugyanazon a repül gép-típuson repülnek, de a 
szakszolgálati engedélyhez nem kapnak ATPL(A) elméleti ismeret jóváírást. Ha más típusú 
többpilótás repül gépre kérelmeznek típusjogosítást, meg kell felelniük a fenti táblázat (3) oszlop, (e) 
sor, (i) pont szerinti követelményeknek. 

 
2. Oktató jogosítások 

 
Korábbi érvényes 

jogosítás, 
felhatalmazás vagy 

el jogok 

Gyakorlat További követelmények E rendelet 
szerinti 

jogosítás 

(1) (2) (3) (4) 
FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/
CRI(A) 

E rendelet által el írtak 
szerint a vonatkozó 
jogosításhoz 

a légiközlekedési hatóság el tt 
bizonyítani, hogy a légijárm  üzemben 
tartási követelményeit meghatározó 
jogszabály és e rendelet (lásd 4. 
függelék) részeit elsajátította; 

FI(A)/IRI(A)/ 
TRI(A)/CRI(A)

 
3. SFI (földi repülés-gyakorló berendezésen oktató) felhatalmazás 

 
A légiközlekedési hatóság által, a hatályos jogszabályok alapján kiadott SFI felhatalmazás 
cserélhet  e rendelet szerinti felhatalmazásra, feltéve, hogy az engedélyes teljesíti az alábbi 
táblázatban meghatározott követelményeket:  
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Korábbi 

érvényes 
felhatalmazás 

Gyakorlat További követelmények E rendelet 
szerint 

felhatalmaz
ás  

(1) (2) (3) (4) 
SFI(A) > 1500 óra MPA (többpilótás 

repül gép) pilótaként 
(i) rendelkezik vagy rendelkezett JAA 
tagállam által kiadott hivatásos pilóta 
szakszolgálati engedéllyel (repül gép) 
illetve a légiközlekedési hatóság által 
elfogadott, nem JAR-FCL hivatásos pilóta 
szakszolgálati engedéllyel (repül gép); 
(ii) elvégezte a kért típusjogosításnak 
megfelel  repülésszimulátor (FFS) 
tanfolyamot, MCC-vel együtt 

SFI(A) 

SFI(A) Megel z  3 évben gyakorlat 
a légiközlekedési hatóság 
számára elfogadható SFI-
ként 

Elvégezte a kért típusjogosításnak 
megfelel  repülésszimulátor (FFS) 
tanfolyamot, MCC-vel együtt 

SFI(A) 
 
 

 
Ezt a felhatalmazást legfeljebb három éves id tartamra adják ki 
A felhatalmazás megújításának követelményeit e rendelet 3. melléklet 1.415 pont tartalmazza 
 

4. FTD (repülés gyakorló berendezés) oktató és/vagy FNPT I oktató 
 

Korábbi érvényes 
felhatalmazás 

Gyakorlat E rendelet szerinti felhatalmazás 

(1) (2) (3) 
FTD oktató és/vagy FNPT 
I 

FTD oktatóként és/vagy FNPT I-ként 
szerzett, a légiközlekedési hatóság 
számára elfogadható megel z  3 éves 
tapasztalat. 

FTD és/vagy FNPT I oktatás 
 

 
 
2. függelék 
Nem JAA tagállam által kiadott repül gép pilóta szakszolgálati engedély érvényesítése 
(Lásd 4. függelék) 
 
1. Nem JAA tagállamban kiadott szakszolgálati engedélyek a légiközlekedési hatóság által történ  
érvényesítésének követelményei: 

 
Kereskedelmi légi szállításra illetve egyéb hivatásos tevékenységre vonatkozó pilóta 
szakszolgálati engedélyek 

2. Nem JAA tagállam által a Chicagói Egyezmény Szerz d  Állam légiközlekedési hatósága által 
kiadott pilóta szakszolgálati engedély érvényesíthet , feltéve, hogy teljesülnek azok a feltételek, 
amelyek lehet vé teszik a Magyar Köztársaságban Légijárm  Lajstromba vett repül gépen való 
repülést (a repülési oktatás kivételével). A szakszolgálati engedélyek érvényesítése érdekében az 
engedélyes köteles: 

a) jártassági vizsgaként végrehajtani a típus vagy osztályjogosítás meghosszabbítására vonatkozó 
e rendelet 3. melléklet 1.245 pontjában meghatározott követelményeket a szakszolgálati engedély 
által biztosított el jogokhoz kapcsolódóan; 
b) a légiközlekedési hatóság el tt bizonyítani, hogy a légijárm  üzemben tartási követelményeit 
meghatározó jogszabály és e rendelet (lásd 4. függelék) részeit elsajátította; 
c) angol nyelvtudását e rendelet 3. melléklet 1.200 pont szerint bizonyítani; 
d) érvényes orvosi min sítéssel rendelkezni; 
e) a légiközlekedési hatóság által szükségesnek tartott bármely további, közzétett követelménynek 
megfelelni; illetve 
f) a következ  táblázat (2) oszlopában megjelölt gyakorlati követelményeknek megfelelni a (3) 
oszlopban található érvényesítési feltételek szerint: 
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Korábbi 

érvényes 
szakszolgálati 

engedély 

Teljes repülési id  (óra)  Érvényesítési feltételek  

(1) (2) (3)  
ATPL(A) >1500 mint parancsnok többpilótás 

repül gépen 
Kereskedelmi légi szállítás 
többpilótás repül gépeken, mint 
parancsnok 

(a) 

ATPL(A) vagy 
CPL(A)/IR* 

>1500 óra mint parancsnok vagy mint 
másodpilóta többpilótás repül gépen az 
üzemeltetési követelményeknek megfelel en 

Kereskedelmi légi szállítás 
többpilótás repül gépeken, mint 
másodpilóta 

(b) 

CPL(A)/IR >1000 óra mint parancsnok kereskedelmi 
légiszállításban IR megszerzése óta 

Kereskedelmi légi szállítás 
egypilótás repül gépeken, mint 
parancsnok 

(c) 

CPL(A)/IR >1000 óra mint parancsnok vagy mint 
másodpilóta egypilótás repül gépen az 
üzemeltetési követelményeknek megfelel en  

Kereskedelmi légi szállítás 
egypilótás repül gépeken, mint 
másodpilóta a repül gép üzemben 
tartásáról szóló EK rendelet szerint 

(d) 

CPL(A) >700 óra repül gépen (kivéve TMG), amib l 
200 óra abban a tevékenységi körben, amelyre 
az érvényesítést kérelmezik, és 50 óra az 
említett szerepkörben az elmúlt 12 hónapban 

Repül gépen végzett nem 
kereskedelmi légi szállítási 
tevékenység 

(e) 

 
*Megjegyzés a fenti táblázat (b) sor (1) oszlopához: CPL(A)/IR engedélyes többpilótás repül gépen 

érvényesítés el tt köteles a Chicagói Egyezmény Szerz d  Állam légiközlekedési hatósága által 
kiadott ATPL(A) szint  ismereteit bizonyítani. 

 
Magánpilóta szakszolgálati engedélyek m szer-jogosítással 

3. Nem JAA tagállam által a Chicagói Egyezmény Szerz d  Állam légiközlekedési hatósága kiadott 
magánpilóta szakszolgálati engedély m szerjogosítással érvényesíthet , feltéve, hogy teljesülnek 
azok a feltételek, amelyek lehet vé teszik a Magyar Köztársaságban lajstromba vett repül gépen való 
repülést (a repülési oktatás kivételével). A szakszolgálati engedélyek érvényesítése érdekében az 
engedélyes köteles:  

a) jártassági vizsgát tenni osztály/típus és m szerjogosításból e rendelet 3. melléklet 12. 13. és 16. 
függelékében meghatározottak szerint (értelemszer en); 
b) e rendelet 3. melléklet „J” fejezete szerint a légiközlekedési hatóság el tt vizsgát tenni Légijog, 
Légiforgalmi Id járási Kódok témájában (tárgykód: 050 10 03 01), a Repülési Teljesítmény és 
Tervezés (IR) tantárgyában (tárgykód: 030 00 00 00), Emberi Teljesítmény témájában (tárgykód: 
040 00 00 00), ahogy az e rendelet 3. melléklet 32. függelékében megkövetelt; 
c) angol nyelvtudását e rendelet 3. melléklet 1.200 pontja szerint bizonyítani; 
d) a légiközlekedési hatóság számára elfogadható R/T (rádió-távbeszél  berendezés) kezel i 
el jogokkal rendelkezni; 
e) a következ  táblázat (2) oszlopában megjelölt gyakorlati követelményeknek megfelelni 

  
Korábbi érvényes 

szakszolgálati 
engedély 

Teljes repülési id  (óra) 

(1) (2) 
PPL/IR > 100 óra parancsnokként repült 

m szeres id  
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3. függelék 
Nem JAA tagállam által kiadott PPL szakszolgálati engedély honosítása e rendelet szerinti PPL 
szakszolgálati engedéllyé 

 
Minimális követelmények: 

a) A kérelmez nek rendelkeznie kell a Chicagói Egyezmény Szerz d  Állam légiközlekedési 
hatósága által kiadott szakszolgálati engedéllyel.  
b) A kérelmez nek rendelkeznie kell a légiközlekedési hatóság számára elfogadható R/T kezel i 
el jogokkal.  
c) A kérelmez nek rendelkeznie kell az alábbi táblázatban feltüntetett repülési gyakorlattal:  

 
Korábbi érvényes 

szakszolgálati engedély
Gyakorlottsági követelmények További követelmények 

Érvényes nemzeti ICAO 
PPL(A) szakszolgálati 
engedély 
 

> 100 óra pilótaként repül gépen (a) Sikeres írásbeli vizsga Légijog, Emberi 
Teljesítmény és Korlátai tárgyakból 
(b) E rendelet 3. melléklet 2. és 3. 
függeléke szerinti PPL jártassági vizsga 
teljesítése 
(c) E rendelet 3. melléklet „F” fejezetének 
ide vonatkozó követelményeinek 
teljesítése 

 
 
4. függelék 
Tudásszint követelmények a nemzeti szakszolgálati engedély alapján kiadandó e rendelet 
szerinti szakszolgálati engedélyhez, illetve a nem JAA államok pilóta szakszolgálati 
engedélyeinek érvényesítéséhez  
 
1. rész (Repül gép) 
 
A FEJEZET – ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 

– 1.010  – alapszint  felhatalmazás, a repül személyzeti tag feladatainak ellátására  
– 1.015 – szakszolgálati engedélyek, jogosítások, felhatalmazások, jóváhagyások és 

igazolások elfogadása 
– 1.016 – nem JAA tagállamban kiadott szakszolgálati engedély engedélyesének adható 

jóváírások 
– 1.017  – különleges célú felhatalmazások és jogosítások 
– 1.020  – katonai szolgálat során szerzett tapasztalat jóváírása 
– 1.025  – szakszolgálati engedélyek és jogosítások érvényessége 
– 1.026 – el írt folyamatossági követelmények a nem a JAR-OPS 1 szerint üzemeltetett 

légijárm vek pilótái számára 
– 1.035 – egészségi alkalmasság 
– 1.040 – egészségi alkalmasság korlátozottsága 
– 1.050 – repülési id , illetve az elméleti ismeretek jóváírása 
– 1.060 – 60 éves vagy annál id sebb szakszolgálati engedély engedélyesek el jogainak 

korlátozása 
– 1.080 – A repülési id  dokumentálása 
– 1.005 1. Függelék – E rendelet hatályba lépése el tt kiadott szakszolgálati engedély alapján 

kiadandó JAR FCL szakszolgálati engedély/felhatalmazás minimális követelményei  
– 1.015 1. Függelék – Nem JAA tagállamban kiadott pilóta szakszolgálati engedélyek 

érvényesítésének követelményei  
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C FEJEZET – MAGÁNPILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (PPL) 
– 1.100  – Minimális életkor 
– 1.105  – Egészségi alkalmasság 
– 1.110  – El jogok és feltételek 
– 1.120  – Jóváírás és szükséges tapasztalat 
 
D FEJEZET – KERESKEDELMI PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (CPL) 
– 1.140  – Minimális életkor 
– 1.145  – Egészségi alkalmasság  
– 1.150  – El jogok és feltételek 
– 1.155 – Jóváírás és szükséges tapasztalat 
 
E FEJEZET – M SZERJOGOSÍTÁS 
– 1.174 – Egészségi alkalmasság 
– 1.175  – Azon körülmények meghatározása, amikor m szerjogosításra szükség van 
– 1.180  – El jogok és feltételek 
– 1.185  – Érvényesség, meghosszabbítás és megújítás  
 
F FEJEZET – TÍPUS- ÉS OSZTÁLYJOGOSÍTÁS 
– 1.215 – Osztályjogosítások felosztása 
– 1.220 – Típus jogosítások felosztása 
– 1.221 – Nagyteljesítmény , egypilótás repül gépek  
– 1.225 – Körülmények, amikor típus- vagy osztályjogosításra szükség van 
– 1.235 – El jogok, típus- és osztályjogosítások száma, változatok  
– 1.240 – Követelmények 
– 1.245 – Érvényesség, meghosszabbítás és megújítás 
– 1.250 – Típus jogosítás többpilótás típusra - Feltételek 
– 1.251 – Típus- és osztályjogosítás egypilótás nagy teljesítmény  repül gépekre – Feltételek 
– 1.255 – Típus jogosítás egypilótás repül gépekre – Feltételek 
– 1.260 – Osztályjogosítás – Feltételek 
– 1.261 – Típus- és osztályjogosítás – Elméleti és repülésoktatás 
– 1.262 – Típus- és osztályjogosítás – Jártasság 
– 1.240 és 1.295 1. Függelék – Jártassági vizsga és készség ellen rzés típus/osztályjogosításokhoz 

és ATPL-hez 
–1.240 és 1.295 2. Függelék – Többpilótás repül gépen történ  ATPL(A)/ típus jogosítás/ gyakorlati/ 

jártassági vizsga és készség ellen rzések tartalma 
–1.240 3. Függelék – Egy- és többmotoros egypilótás repül gépen történ  típus/osztályjogosítás 

képzés és jártassági vizsga/ készség ellen rzés tartalma  
– 1.251 1. Függelék – Nagyteljesítmény , egypilótás repül gép osztály- vagy típus jogosításhoz 

szükséges kiegészít  elméleti tanfolyam 
 
G FEJEZET – LÉGITÁRSASÁGI PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (ATPL) 
– 1.265 – Minimális életkor 
– 1.270 – Egészségi alkalmasság  
– 1.275 – El jogok és feltételek 
– 1.280 – Szükséges tapasztalat 
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H FEJEZET – OKTATÓI JOGOSÍTÁS (REPÜL GÉP) 
– 1.300  – Oktatás – Általános követelmények 
– 1.305  – Oktatói jogosítás és felhatalmazás – Célok 
– 1.310  – Oktatói jogosítások – Általános követelmények 
– 1.315 – Oktatói jogosítás és felhatalmazás – Érvényesség id tartama 
– 1.320 – Repülés oktató jogosítás (repül gép) (FI(A) – Minimális életkor 
– 1.325 – FI(A) – Korlátozott el jogok 
– 1.330 – FI(A) – El jogok és követelmények 
– 1.335 – FI(A) – El feltételek 
– 1.340 – FI(A) – Tanfolyam 
– 1.345 – FI(A) – Jártasság 
– 1.350 – FI(A) – A jogosítás kiadása 
– 1.355 – FI(A) – meghosszabbítás és megújítás 
– 1.360 – Típus jogosítás oktatói jogosítás (többpilótás repül gép) (TRI(MPA)) – El jogok 
– 1.365 –  TRI(MPA) – Követelmények 
– 1.370 – TRI(MPA) – meghosszabbítás és megújítás  
– 1.375 – Osztályjogosítás oktatói jogosítás (egypilótás repül gép) (CRI(SPA)) – El jogok 
– 1.380 – CRI(SPA) – Követelmények 
– 1.385 – CRI(SPA) – meghosszabbítás és megújítás 
– 1.390 – M szerjogosítás oktatói jogosítás (repül gép) (IRI(A)) – El jogok 
– 1.395 – IRI(A) – Követelmények 
– 1.400 – IRI(A) – meghosszabbítás és megújítás 
– 1.405 – Felhatalmazás oktatásra földi repülésgyakorló berendezésen (repül gép) (SFI(A)) – 

El jogok  
– 1.410 – SFI(A) – Követelmények 
– 1.415 – SFI(A) – meghosszabbítás és megújítás 
– 1.416 – Felhatalmazás repül személyzeti együttm ködést oktató tanfolyam tartására 

(repül gép) MCCI (A) – Repül gép 
– 1.417 – MCCI (A) – Követelmények 
– 1.418 – MCCI (A) – meghosszabbítás és megújítás 
– 1.300 1. Függelék – JAR-FCL engedéllyel nem rendelkez  oktatók különleges felhatalmazásának 

követelményei, hogy JAA tagállamon kívüli FTO/TRTO-ban oktathassanak  
–1.330 és 1.345 1. Függelék – Repül  oktató (FI(A)) jártassági vizsga, készség ellen rzés és szóbeli 

elméleti vizsga körülményei 
– 1.330 és 1.345 2. Függelék – Repülés oktató (FI(A)) jártassági vizsga, szóbeli elméleti vizsga és 

készség ellen rzés tartalma 
– 1.340 1. Függelék – Repülés oktató jogosítás (repül gép) (FI(A)) tanfolyam 
– 1.365 1. Függelék – Többpilótás repül gépen típus jogosítás oktatói jogosítás tanfolyam (TRI) 
(MPA) 
– 1.380 1. Függelék – Egypilótás, többmotoros osztályjogosítás oktatói jogosítás tanfolyam 

(repül gép) (CRI(SPA)) 
– 1.380 2. Függelék – Egypilótás, egymotoros osztályjogosítás oktatói jogosítás tanfolyam (repül gép) 

(CRI(SPA)) 
– 1.395 1. Függelék – M szerjogosítás oktatói jogosítás tanfolyam (repül gép) (IRI(A)) 
 
3. RÉSZ EGÉSZSÉGÜGYI EL ÍRÁSOK 
 
A FEJEZET – ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 
– 3.095  – Orvosi vizsgálatok (3.095 (a) és (b)) 
– 3.105  – Az egészségi alkalmassági bizonyítványok érvényességi id tartama 
– 3.110  – Az egészségügyi vizsgálat követelményei 
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– 3.115  – Gyógyszerek illetve drogok használata 
– 3.120  – A kérelmez  felel ssége  
 
JAR-OPS 1 RÉSZ – KÖVETELMÉNYEK 
 
JAR-OPS A RÉSZ – ALKALMAZÁS  
– 1.001  – Alkalmazás 
 
JAR-OPS B RÉSZ – ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 
– 1.005 – Általános követelmények 
– 1.010 – Kivételek 
– 1.015 – Üzembentartási irányelvek 
– 1.025 – Közös nyelv 
– 1.030 – Minimálisan elégséges berendezések jegyzéke – üzembentartó felel ssége 
– 1.040 – Kiegészít  személyzeti tagok 
– 1.060 – Kényszerleszállás vízre 
– 1.065 – Hadi fegyverek és l szerek szállítása 
– 1.070 – Sportcélú fegyverek és l szerek szállítása 
– 1.075 – A személyek szállításának módja 
– 1.085 – A személyzet felel ssége 
– 1.090 – A parancsnok jogköre 
– 1.100 – Pilótafülkében történ  tartózkodás engedélyezése 
– 1.105 – Engedély nélküli szállítás 
– 1.110 – Hordozható elektronikus eszközök 
– 1.115 – Szeszesitalok és kábítószerek 
– 1.120 – A biztonság veszélyeztetése 
– 1.130 – A fedélzeten tartandó kézikönyvek 
– 1.135 – A fedélzeten tartandó kiegészít  információk és nyomtatványok 
– 1.140 – A földön meg rzend  információk 
– 1.145 – Felhatalmazás ellen rzésre 
– 1.150 – Dokumentációk- és okmány bemutatási kötelezettség 
– 1.160 – A fedélzeti adatrögzít  által felvett adatok megóvása, bemutatása és felhasználása 
 
D RÉSZ – ÜZEMBENTARTÁSI ELJÁRÁSOK 
– 1.200 – Üzembentartási Kézikönyv 
– 1.210 – Eljárások bevezetése 
– 1.225 – Repül tér üzemeltetési minimumok 
– 1.260 – Mozgáskorlátozott személyek szállítása 
– 1.265 – Be nem fogadott utasok, kiutasított és rizetes személyek szállítása 
– 1.270 – Poggyász és áru berakodás 
– 1.280 – Utas ültetési rend 
– 1.285 – Utasok biztonsági tájékoztatása 
– 1.290 – Repülés el készítés 
– 1.295 – Repül terek kiválasztása 
– 1.300 – Légiforgalmi Szolgálat (ATS) számára benyújtandó repülési terv bemutatása 
– 1.305 – Tüzel anyag feltöltés/Tüzel anyag leeresztés az utasok beszállításakor, utasokkal 

a fedélzeten, ill. utasok kiszállításkor  
– 1.310 – Személyzeti tagok fedélzeti szolgálati helyeiken való tartózkodása  
– 1.315 – Vészkiürítési segédeszközök 
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– 1.320 – Ülések, biztonsági övek és hevederek 
– 1.325 – Utastér és konyha/konyhák biztosítása 
– 1.330 – Vészment  felszerelések hozzáférhet sége 
– 1.335 – Dohányzás a fedélzeten 
– 1.340 – Meteorológiai körülmények 
– 1.345 – Jég és egyéb szennyez  anyagok 
– 1.350 – Tüzel anyag és olaj feltöltése 
– 1.355 – A felszállás körülményei 
– 1.360 – A felszállási minimum alkalmazása 
– 1.365 – Minimális repülési magasságok 
– 1.370 – Szimulált rendellenes helyzetek repülés közben 
– 1.375 – Tüzel anyag kifogyasztás repülés közbeni vezérlése 
– 1.385 – Kiegészít  oxigén használata 
– 1.390 – Kozmikus sugárzás 
– 1.395 – Földfelszín közelségének észlelése 
– 1.400 – Megközelítési és leszállási körülmények  
– 1.405 – A megközelítés megkezdése és folytatása 
– 1.410 – Üzemeltetési eljárások – Küszöb átrepülési magasság 
– 1.415 – Útvonali napló 
– 1.420 – Esemény jelentése 
– 1.425 – Baleset jelentése 
–1.305 1. Függelék – Tüzel anyag feltöltés/ Tüzel anyag kieresztés utasok kiszállításakor  
 
–1.375 1. Függelék – Tüzel anyag kifogyasztás repülés közbeni vezérlése 
 
E RÉSZ – MINDEN ID JÁRÁSRA KITERJED  ÜZEMELTETÉS 
– 1.435 – Terminológia 
– 1.440 – Kis látótávolság esetén történ  üzemeltetés – Általános üzemeltetési szabályok 
– 1.445 – Kis látótávolság esetén történ  üzemeltetés – Repül téri figyelembevétel 
– 1.450 – Kis látótávolság esetén történ  üzemeltetés – Oktatás és min sítések 
– 1.455 – Kis látótávolság esetén történ  üzemeltetés – Üzemeltetési eljárások 
– 1.460 – Kis látótávolság esetén történ  üzemeltetés – Minimálisan elégséges berendezések 
– 1.465 – VFR (Látás szerinti repülési szabályok) szerinti üzemeltetési minimumok 
– 1.430 1. Függelék – Repül tér üzemeltetési minimumok 
– 1.430(c) 2. Függelék – Repül tér kategóriák – Minden id járásra kiterjed  üzemeltetés 
 
 
J RÉSZ – TÖMEG ÉS KIEGYENSÚLYOZÁS 
– 1.625 – Tömeg és kiegyensúlyozási dokumentáció 
– 1.625 1. Függelék – Tömeg és kiegyensúlyozási dokumentáció 
 
K RÉSZ – M SZEREK ÉS BERENDEZÉSEK 
– 1.630  – Általános ismertetés  
– 1.640  – A repül gép üzemi világítása 
– 1.650 – Nappali VFR (Látás szerinti repülési szabályok) szerinti üzemeltetés – Repülési és 

navigációs m szerek, valamint a kapcsolódó berendezések 
– 1.652 –  IFR (M szeres repülés szabályai) szerinti, vagy éjszakai üzemeltetés - Repülési és 

navigációs m szerek, valamint a kapcsolódó berendezések 
– 1.660  – Magasságtól való eltérést jelz  rendszer 
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– 1.665  – Földfelszín megközelítésére figyelmeztet  rendszer 
– 1.670  – Id járást felderít  fedélzeti radarberendezés 
– 1.675  – Berendezések jegesedési viszonyok esetén történ  üzembentartáshoz 
– 1.680  – Kozmikus sugárzást érzékel  berendezés 
– 1.690  – Személyzet tagok fedélzeti telefon rendszere 
– 1.695  – Utastájékoztató rendszer 
– 1.700  – Pilótakabin hangrögzít k - 1 
– 1.705  – Pilótakabin hangrögzít k - 2 
– 1.710  – Pilótakabin hangrögzít k - 3 
– 1.715  – Fedélzeti adatrögzít k - 1 
– 1.720  – Fedélzeti adatrögzít k - 2 
– 1.725  – Fedélzeti adatrögzít k - 3 
– 1.770  – Kiegészít  oxigén - Túlnyomásos repül gépek 
– 1.775  – Kiegészít  oxigén - Nem túlnyomásos repül gépek 
– 1.780  – Egyéni légzésvéd  készülék a személyzet részére 
– 1.820  – Automatikus vészhelyzeti rádiójel-adó 
 
N RÉSZ – HAJÓZÓ-SZEMÉLYZET 
– 1.940  – A hajózó-személyzet összetétele 
– 1.945  – Oktatás és ellen rzés típus-átképzéskor 
– 1.950  – Különbségek oktatása és megismertet  oktatás 
– 1.955  – Parancsnoki kinevezés 
– 1.960  – Kereskedelmi pilóta  engedéllyel rendelkez  parancsnokok 
– 1.965  – Id szakos oktatás és ellen rzés 
– 1.968  – Pilótaképesítés bármely ülésb l történ  repül gép vezetéshez 
– 1.970  – Korábbi gyakorlat 
– 1.975  – Útvonal és repül tér illetékesség képesítés 
– 1.978  – Továbbfejlesztett képesítési program 
– 1.980 – Egynél több repül gép típuson vagy változaton történ  üzembentartási 

tevékenységek 
– 1.985  – Oktatási okmányok 
– JAR-OPS 1.940 1. függelék – Hajózó-személyzet tagok tehermentesítése repülés közben 
– JAR-OPS 1.940 2. függelék – Egy pilóta által történ  üzemeltetés IFR (M szeres repülési 
szabályok) szerint, vagy éjszaka 
– JAR-OPS 1.965 1. függelék – Id szakos oktatás és ellen rzés – Pilóták 
– JAR-OPS 1.968 1. függelék – Pilótaképesítés bármely ülésb l történ  repül gép vezetésre 
 
O RÉSZ – LÉGIUTAS-KÍSÉR K 
– 1.990  – A légiutas-kísér k száma és összetétele  
 
P RÉSZ – KÉZIKÖNYVEK, NAPLÓK ÉS OKMÁNYOK 
– 1.1040 – Az Üzembentartási  kézikönyvekre vonatkozó általános szabályok 
– 1.1045 – Üzembentartási kézikönyv - Szerkezet és tartalom 
– 1.1050 – Légiüzemeltetési utasítás 
– 1.1055 – Repülési napló 
– 1.1060 – Üzembentartói repülési terv 
– JAR-OPS 1.1045 1. függelék – Üzembentartási kézikönyv - Tartalom 
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Q RÉSZ – REPÜLÉSI ÉS SZOLGÁLATIID  KORLÁTOZÁSOK, VALAMINT A PIHEN  ID RE 
VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 
 

FENNTARTVA 
 
R RÉSZ – VESZÉLYES ÁRUCIKKEK SZÁLLÍTÁSA REPÜL GÉPEN 
– 1.1215 – Információszolgáltatás 
 
S RÉSZ – REPÜLÉSVÉDELEM 
– 1.1235 – Repülésvédelmi el írások 
– 1.1240 – Oktatási programok 
– 1.1245 – Jogellenes cselekmények jelentése 
– 1.1250 – Repül gép átkutatási felolvasójegyzék 
– 1.1255 – A pilótafülke védelme 
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2. FEJEZET 

A katonai szolgálat során szerzett tapasztalat jóváírása 
 
1. A katonai repül gépen repült id  100 %-a jóváírható az e rendelet szerint kiadandó szakszolgálati 
engedély követelményeibe, ha az említett katonai repül gépet a Magyar Köztársaság Légijárm  
Lajstromába is bejegyezték. 
 
2. A katonai helikopteren repült id  100 %-a jóváírható az e rendelet szerint kiadandó szakszolgálati 
engedély követelményeibe, ha az említett katonai helikoptert a Magyar Köztársaság Légijárm  
Lajstromába is bejegyezték. 
 
3. Olyan katonai repül gépen, amely repül gép nincs a Magyar Köztársaság Légijárm  Lajstromában 
bejegyezve, a repült id  50%-a jóváírható az e rendelet szerint kiadandó szakszolgálati engedély 
követelményeibe, de a jóváírás mértéke nem lehet nagyobb a rendeletben leírt követelmények 70%-
nál. 
 
4. Olyan katonai helikopteren, amely helikopter nincs a Magyar Köztársaság Légijárm  Lajstromában 
bejegyezve, a repült id  50%-a jóváírható az e rendelet szerint kiadandó szakszolgálati engedély 
követelményeibe, de a jóváírás mértéke nem lehet nagyobb a rendeletben leírt követelmények 70%-
nál. 
 
5. A rendeletben meghatározott PPL(A) és PPL(H) megszerzéséhez a katonai szolgálat során szerzett 
repülési tapasztalat alapján a PPL(A) és PPL(H) megszerzéséhez szükséges képzés repült ideje 
legfeljebb 10%-kal csökkenthet . 
 
6. Jóváírások az e rendeletben meghatározott pilóta szakszolgálati engedélyekhez adható jogosítások 
megszerzéséhez: 
 
6.1. Ha a kérelmez  olyan katonai légijárm vön fejezett be a kért jogosításnak megfelel  képzést, 
amely légijárm vet bejegyeztek a Magyar Köztársaság Légijárm  Lajstromába, a képzés teljes 
egészében elfogadható, ha: 
 a) a képzés megfelel az e rendeletben meghatározott követelményeknek, vagy 
 b) a képzés nem felel meg az e rendeletben meghatározott követelményeknek, akkor további 
képzéssel az e rendeletben meghatározott követelményeket teljesíteni kell. 
 
A kérelmez nek a jogosítás kiadásához meghatározott jártassági vizsgát kell tenni. 
 
6.2. Ha a kérelmez  olyan jogosítást kér, amelyb l érvényes a katonai légiközlekedési hatóság által 
kiadott jogosítása van (pl: oktató) olyan katonai légijárm vön, amely légijárm vet bejegyeztek a 
Magyar Köztársaság Légijárm  Lajstromába, a jogosítás megszerzéséhez jártassági vizsgát kell 
tennie. 
 
7. Az e rendelet szerint meghatározott szakszolgálati engedély meghosszabbításához és 
megújításához a katonai légijárm vön repült id  100%-a jóváírható, ha a katonai légijárm  a Magyar 
Köztársaság Légijárm  Lajstromában is be van jegyezve.  
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A rendelet hatályba lépésekor megkezdett képzések alapján kiadandó szakszolgálati 
engedélyekre vonatkozó követelmények 

1. fejezet 

A szakszolgálati engedélyek megnevezése és szakmai alkalmassága 
 
 

A szakszolgálati engedélyek 
megnevezése 

Megszerezhet  jogosítások Szakmai alkalmasság 
érvényessége (hónap) 

Növendék Pilóta Szakszolgálati 
Engedély (SPL) 

  

Magánpilóta Szakszolgálati 
Engedély (PPL) 

  

- Motoros - m szer 
- éjszakai VFR 
- vízi/kétélt  
- nem kereskedelmi 

tevékenység keretén belül 
autogiro 

- vontató 
- terepvontató 
- oktató 

24 

- Movit nem kereskedelmi oktató 24 
- UL A2 - oktató 

- vontató 
- mez gazdasági 

24 

Magyar Kereskedelmi Pilóta 
Szakszolgálati Engedély 
(HCPL) 

  

- Motoros - m szer 
- éjszakai VFR 
- vontató 
- terepvontató 
- oktató 
- ment /t zoltó 
- mez gazdasági 

12 

Kereskedelmi Pilóta 
Szakszolgálati Engedély 

  

- Motoros - m szer 
- éjszakai VFR 
- vontató 
- terepvontató 
- oktató 
- ment /t zoltó 
- mez gazdasági 

12 

Közforgalmi Pilóta 
Szakszolgálati Engedély 

- parancsnokpilóta, 
- útvonaloktató, 
- oktató 

12 

 

 

 

 

 

17. melléklet a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelethez
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2. fejezet 

Légijárm -pilóta szakszolgálati engedélye 

1.1. A hajózó személyzetek típus-, osztály- és kategória besorolása, és a szakszolgálati 
engedélyekhez adható egyes jogosítások 

1.1.1. A légiközlekedési hatóság a légi járm veket építésük és alkalmazásuk (felhasználásuk) 
figyelembevételével típus, osztály és kategória szerint min síti. 

1.1.2. Típus- vagy osztályjogosításra kötelezett légi járm vet csak az adott típusra, illetve osztályra 
érvényes típusjogosítással, illetve osztályjogosítással lehet vezetni. Ha az osztály-, illetve 
típusjogosítás engedélyesét csak másodpilóta feladatkörre korlátozza a légiközlekedési hatóság, ezt, 
illetve egyéb korlátozó bejegyzéseket az engedélybe be kell jegyezni. 

1.1.3. Kiképzés, ellen rzés vagy egyéb, nem kereskedelmi tevékenység céljaira a légiközlekedési 
hatóság pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkez  személynek írásos felhatalmazást adhat, amely 
mentesíti az engedélyest az adott osztály- vagy típusjogosítás megszerzése alól. Ennek a 
felhatalmazásnak az érvényessége csak a meghatározott feladat teljesítésére korlátozódik. 

1.1.4. Típus- és osztályjogosítás birtokosának, ha 

a) egy adott típusú légi járm  másik változatának, illetve azonos osztályon belül egy másik típusú légi 
járm nek a vezetése, vagy 
b) típusok vagy változatok berendezései, vagy a vonatkozó eljárások megváltozása esetén kiegészít  
ismeretekre és képzettségre van szüksége, kiegészít  különbözeti képzésen kell részt vennie. 

1.1.5. Típus- és osztályjogosítás birtokosának, ha 

a) ugyanahhoz a típushoz vagy változathoz tartozó másik légijárm -vezetése, vagy 
b) egy adott típus vagy változat berendezései, vagy a vonatkozó eljárások megváltozása esetén 
kiegészít  ismeretekre és képzettségre van szüksége, ismerked  képzésen kell részt vennie. 

1.1.6. Az eredményes különbözeti képzést és az ismerked  képzést a légijárm -vezet  repülési 
naplójába be kell vezetni, és a kiképzést vezet nek alá kell írnia. 
 
1.2. Típusjogosítás 

1.2.1. Típusjogosítással vezethet k azok a légi járm vek, amelyek 

a) külön típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkeznek, 
b) a légi járm  olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amely kiegészít  repülési, szimulátoros kiképzést 
igényel, 
c) a légi járm  többf s személyzettel vezethet  a légi alkalmassági vizsgálatok alapján. 

1.2.2. Típusjogosítás felosztása: 

a) minden többpilótás légi járm , 
b) minden többhajtóm ves gázturbinás, vagy többhajtóm ves légcsavaros gázturbinás egypilótás légi 
járm , 
c) minden egypilótás egyhajtóm ves gázturbinás légi járm , 
d) minden olyan légi járm , amelyet a légiközlekedési hatóság ilyennek sorol be. 

1.2.3. A típusjogosítás megszerzésének feltétele: Típusjogosítást az a pilóta (és más hajózó 
személyzeti tag) kaphat, aki típusjogosításra kötelezett légi járm  típuskiképzési tematikájából 
sikeresen levizsgázott. A típusjogosításhoz sikeres hatósági vizsgát kell tenni. 

1.2.4. Érvényes szakszolgálati engedély birtokában maximum 2 típusjogosításra kötelezett 
légijárm típuson láthat el szakszolgálati tevékenységet az engedélyes. 
 
1.3. Típusjogosítás. Többpilótás légi járm  

1.3.1. Jogosítás megszerzésének követelményei: A jelölt rendelkezzen 

a) az els  többpilótás légi járm  jogosítás megszerzése el tt legalább 100 repült órával légi járm  
parancsnok beosztásban, 
b) többhajtóm ves m szerjogosítással, 
c) személyzeti együttm ködési képzés sikeres elvégzését igazoló bizonyítvány. 
 

1.3.2. Szakismeret: A pályázónak repülésoktatási központban vagy elméleti oktatási központban 
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elméleti tanfolyamon kell részt vennie. A repülési oktatási központot, az elméleti oktatási központot és 
a tanfolyam anyagát a légiközlekedési hatósággal jóvá kell hagyni. 

1.3.3. Vizsga: A pályázónak hatósági vizsgabizottság el tt kell bizonyítania, hogy az engedélyben 
biztosított jogköröknek megfelel  szinten ismeri a légiközlekedési hatóság által összeállított 
témaköröket. 

1.3.4. Repülésgyakorlati vizsga: A repülés gyakorlati vizsga részletes követelményeit a 
légiközlekedési hatóság állapítja meg. A pályázónak a gyakorlati vizsga minden elemének sikeresen 
meg kell felelni. A gyakorlati vizsgát, a kiképzést követ en, 6 hónapon belül kell letenni. 
 
1.4. Típusjogosítás: Egypilótás légi járm  

Jogosítás megszerzésének követelményei: Csak többhajtóm ves (többmotoros) légi járm  esetében: 
a pályázónak a jogosítás megszerzése el tt legalább 70 repült órával kell rendelkeznie légi járm  
parancsnok beosztásban. 
 
1.5. Osztályjogosítás 

1.5.1. Típusjogosításra nem kötelezett légi járm vek osztályjogosítással vezethet k. 

1.5.2. Az osztályjogosítás megszerzésének feltétele: Osztályjogosítást az a légijárm -pilóta (és más 
hajózó személyzeti tag) kaphat, aki az osztályba sorolt légi járm vön sikeresen levizsgázott. Az 
osztályjogosítás megszerzésének feltétele a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott - az adott 
osztályba sorolt légijárm típusra kiadott kiképzési irányelvek alapján összeállított - kiképzés 
végrehajtása és sikeres hatósági vizsga. A hatósági vizsga alapján megszerzett osztályjogosítás 
érvényessége vonatkozik mindazon típusokra az osztálykategórián belül, amelyekre az üzemeltet  a 
légiközlekedési hatóság által jóváhagyott tanfolyamot követ en a pályázót levizsgáztatta. 

1.5.3. Osztályjogosítás további feltétele: Csak többhajtóm ves (többmotoros) légi járm  esetében: a 
pályázónak a jogosítás megszerzése el tt legalább 70 repült órával kell rendelkeznie légi járm  
parancsnok beosztásban. 

1.5.4. Az osztályjogosítás kiterjesztése más osztályba sorolt légijárm típusra csak sikeres hatósági 
vizsgát követ en történhet. 

1.5.5. Osztályjogosításnál a szakszolgálati engedélybe típus nem kerül bejegyzésre, az üzemben tartó 
azonban köteles az összes típust az osztályon belül az engedélyes személyi anyagában nyilvántartani 
és a folyamatosság megtartásához szükséges feltételeket biztosítani. 

1.5.6. Osztályjogosítások: 

a) összes dugattyús egymotoros repül gép (földi), 
b) összes dugattyús egymotoros repül gép (vízi), 
c) összes mereven beépítetett motoros vitorlázó repül gép, 
d) egyes egyhajtóm ves légcsavaros gázturbinás repül gép (földi), 
e) egyes egyhajtóm ves légcsavaros gázturbinás repül gép (vízi), 
f) összes dugattyús többmotoros repül gép (földi), 
g) összes dugattyús többmotoros repül gép (vízi), 

1.5.7. A légiközlekedési hatóság a légi alkalmassági vizsgálatok során határozza meg az egyes 
osztályjogosítás alapján vezethet  légi járm vek besorolását. 
 
1.6. Típusjogosítás és a többhajtóm ves (többmotoros) osztályjogosítás 

1.6.1. Érvényesség: A kiadás napjától vagy a hosszabbítás napjától egy évig érvényes. 

1.6.2. Hosszabbítás: 

a) a pályázónak az érvényesség lejártát megel z  3 hónapban hatósági ellen rzésen kell megfelelnie, 
valamint 
b) a vonatkozó típuson, illetve osztályjogosításhoz tartozó légi járm vön 10 útvonalrepülést kell 
teljesítenie. (Útvonalrepülésnek min sül: felszállás, emelkedés, nem kevesebb, mint 15 perc 
útvonalrepülés, megközelítés, leszállás.) 
 
1.7. Egyhajtóm ves (egymotoros) egypilótás osztályjogosítás 

1.7.1. Érvényesség: A kiadás napjától vagy a hosszabbítás napjától kett  évig érvényes. 

1.7.2. Hosszabbítás: 



2009/90. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 23555

a) a pályázónak az érvényesség lejártát megel z  3 hónapban hatósági ellen rzésen kell megfelelnie, 
valamint 
b) a jogosítás lejártát megel z  12 hónapban teljesítenie kell 

- 12 repült órát, ebb l 6 órát parancsnokpilóta beosztásban, 12 fel- és leszállást, 
- legalább 1 órás folyamatos gyakorló repülést repül  oktatóval. 

 
1.8. Egyhajtóm ves légcsavaros gázturbinás egypilótás osztályjogosítás 

1.8.1. Érvényesség: A kiadás napjától vagy a hosszabbítás napjától kett  évig érvényes. 

1.8.2. Hosszabbítás: A pályázónak az érvényesség lejártát megel z  3 hónapban hatósági 
ellen rzésen kell megfelelnie. 
 
1.9. Ismeretek és kiképzés (típus- és osztályjogosítás) 

1.9.1. A pályázónak a légiközlekedési hatóság által megállapított elméleti tárgyakból vizsgát kell 
tennie, és kért jogosításnak megfelel  légi járm vön gyakorlati vizsga során kell bizonyítania a 
légiközlekedési hatóság el tt, hogy a légi járm  üzemeltetését biztonságosan végre tudja hajtani. 

1.9.2. Csak a többhajtóm ves (többmotoros) légi járm vek esetében a pályázónak az egypilótás 
jogosítás megszerzése érdekében nem kevesebb, mint 7 órás elméleti képzésen kell részt vennie a 
többhajtóm ves (többmotoros) légi járm vek üzemelése tekintetében. 

1.9.3. A pályázónak, a jogosításnak megfelel , a légiközlekedési hatóság által el írt repülési 
gyakorlatot kell szereznie. 

1.9.4. Többhajtóm ves (többmotoros) jogosítás esetén kétkormányos gyakorló kiképzésen normális 
repülési körülmények között nem kevesebb, mint kett  óra harminc perc repülési id t, hajtóm  
meghibásodás és aszimmetrikus repülési helyzetben nem kevesebb, mint három óra harminc perc 
repülési id t kell teljesítenie a jogosításnak megfelel  légi járm vön. 

1.9.5. Többpilótás típusjogosítás esetében a pályázónak, a típusjogosításnak megfelel  kiképzésen 
kell megfelelnie. 

1.9.6. A vonatkozó jogosítás kiképzését a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott személyek, 
szervezetek végezhetik. A kiképzés céljára szolgáló tantermekre vonatkozó követelményeket a 
képzés szintjének megfelel en a légiközlekedési hatóság írja el  és ellen rzi annak betartását. 
 
1.10. Kategória jogosítás 

1.10.1. A légi járm veket az alábbi kategória jogosításokkal lehet vezetni: 

a) A – legfeljebb 2250 kg felszálló tömeggel: könny  kategória; 
b) B – 2251-5700 kg felszálló tömeggel: közepes kategória; 
c) C – 5700 kg-nál nagyobb felszálló tömeg  és/vagy többmotoros: nehéz kategória. 

1.10.2. A kategória jogosítás megszerzésének feltétele: 

a) Kategória jogosítást az a légijárm -pilóta (és más hajózó személyzeti tag) kaphat, aki kategóriába 
sorolt légi járm vön sikeresen levizsgázott. A kategória jogosítás megszerzésének feltétele a 
légiközlekedési hatóság által jóváhagyott - a kategória típusaira kiadott kiképzési irányelvek alapján 
összeállított - kiképzés végrehajtása és sikeres hatósági vizsga. 
b) A hatósági típusvizsga alapján megszerzett kategória jogosítás érvényessége vonatkozik mindazon 
típusokra a kategórián belül, amelyekre az üzemben tartó a továbbiakban a légiközlekedési hatóság 
által jóváhagyott tanfolyamot követ en a pályázót levizsgáztatta. 

1.10.3. A jogosítás kiterjesztése más kategóriába sorolt légi járm típusra csak sikeres hatósági 
vizsgát követ en történhet. 

1.10.4. A folyamatosság biztosítása: Kategória jogosításnál a szakszolgálati engedélybe típus nem 
kerül bejegyzésre, az üzemben tartó azonban köteles az összes típust a kategórián belül az 
engedélyes személyi anyagában nyilvántartani. 

1.10.5. Az légiközlekedési hatóság, a többhajtóm ves légi járm veket - felszerelésükt l függ en - 
típusjogosításra kötelezett légi járm vek közé sorolhatja. 

1.10.6. A légi járm vek kategória és típusjogosítás besorolását a típusalkalmassági bizonyítvány 
határozza meg. 
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3. fejezet 

Növendék Pilóta Szakszolgálati Engedély, Magánpilóta Szakszolgálati Engedély és Magánpilóta 
Szakszolgálati Engedélyhez adható jogosítások 

1. Növendék Pilóta Szakszolgálati Engedély 

1.1. Növendék pilóta képesítés megszerzésének feltételei: 

1.1.1. Életkor: betöltött 16. életév. 

1.1.2. Iskolai végzettség: alapfokú.                         

1.1.3. Szakismeret: A pályázónak hatósági vizsgabizottság el tt bizonyítani kell a tanult szakterület 
alapfokú elméleti tudásszintjét. 

1.1.4. Egészségügyi alkalmasság: Meg kell felelnie a számára el írt egészségügyi követelményeknek. 

1.1.5. Jogosultság: Sikeres elméleti vizsga után az engedélyes jogosult Növendék Pilóta 
Szakszolgálati Engedélyre, a kiképzési tematika alapján a kategóriában kiképzés folytatására, oktató 
felügyelet mellett. 

2. Magánpilóta Szakszolgálati Engedély (PPL) 

2.1. UL A2, Motoros repül gép 

2.1.1. UL A2, motoros pilóta képesítés megszerzésének és meghosszabbításának feltételei: 

2.1.1.1. Életkor: betöltött 17. életév. 

2.1.1.2. Iskolai végzettség: középfokú. 

2.1.1.3. Növendék Pilóta Szakszolgálati Engedély az adott kategóriának megfelel en. 

2.1.1.4. Szakismeret: A pályázónak hatósági vizsgabizottság el tt bizonyítania kell, hogy az 
engedélyben biztosított jogköröknek megfelel  szinten ismeri az alábbiakat: 

– repüléselmélet, 
– aerodinamika, 
– szerkezettan, 
– motortan, 
– m szertan, 
– mechanika, 
– navigáció, 
– repülésmeteorológia, 
– típusismeret, 
– légi üzemeltetés, 
– üzemeltetési ismeretek, 
– légijog, 
– repülési szabályok, 
– repülési eljárások, 
– rádió-távbeszél  kezel i ismeret, 
– repülés-egészségügyi alapismeretek, 
– els segélynyújtás. 

2.1.1.5. Repülési tapasztalat 

2.1.1.5.1. Motoros pilóta szakszolgálati engedélyhez: 

a) alapfokú pilótakiképzés – az adott kategórián belül – befejezése legalább 45 óra repült id vel. Aki 
rendelkezik vitorlázó, movit, helikopter vagy UL A2 pilóta szakszolgálati engedéllyel, annak 
parancsnokpilótaként repült idejéb l a képzés idejébe 10%, de legfeljebb 10 óra beszámítható; 
b) a pályázó repül  oktató felügyelete alatt legalább 10 óra egyedülrepülést köteles teljesíteni, 
amelybe beletartozik 5 óra egyedül végzett útvonalrepülés úgy, hogy legalább az egyik útvonalrepülés 
hossza ne legyen kevesebb, mint 270 km (150 NM), és amelynek során két – az indulás repül terét l 
különböz  – repül téren teljes megállással leszállást hajt végre. 
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2.1.1.5.2. UL A2 szakszolgálati engedélyhez: 

a) alapfokú pilótakiképzés befejezése legalább 45 óra repült id vel. Aki rendelkezik vitorlázó 
szakszolgálati engedéllyel, annak parancsnokpilótaként repült idejéb l a képzés idejébe 20%, de 
legfeljebb 15 óra beszámítható; 
b) a pályázó repül oktató felügyelete alatt legalább 10 óra egyedülrepülést köteles teljesíteni, amelybe 
beletartozik 5 óra egyedül végzett útvonalrepülés. 

2.1.1.6. Repülésgyakorlati vizsga: Gyakorlati vizsgára a pályázó akkor bocsátható, ha a kiképzést 
befejezte és a 2.1.1.4. pontban foglalt szakismeretr l sikeres vizsgát tett. 

2.1.1.7. A gyakorlati vizsga anyaga 

2.1.1.7.1. Motoros pilóta szakszolgálati engedélyhez: 

a) 2 iskolakör és 1 légtérrepülés, melynek során a pályázónak bizonyítania kell a hatóság el tt 
repül gépvezet i készségét egyszer  és összetett repülési helyzetekben; 
b) idegen repül téren történ  leszállással egybekötött legalább 50 perces útvonalrepülés, melynek 
során a pályázónak bizonyítania kell repül gépvezet i készségét, a látás utáni navigálást, a 
magasság- és sebességtartást, az idegen repül téren történ  leszállással kapcsolatos teend k 
ismeretét, különös tekintettel az id járásromlás vagy eltévedés esetére. 

2.1.1.7.2. UL A2 pilóta szakszolgálati engedélyhez: 2 iskolakör, 1 légtér és legalább 30 perces 
útvonalrepülés, melynek során a pályázónak bizonyítania kell a hatóság el tt repül gépvezet i 
készségét egyszer  és bonyolult helyzetben. 

2.1.1.8. Egészségügyi alkalmasság: Meg kell felelnie a számára el írt egészségi követelményeknek. 

2.1.1.9. Folyamatosság: Ha a megszakítás 

2.1.1.9.1. motoros „A”, „B” és „C” kategóriában: 

– 100 repült óráig 1 hónap, 
– 300 repült óráig 4 hónapnál nem több, 
– 300-1000 repült óra között 6 hónapnál nem több, 
– 1000 repült óra fölött 12 hónapnál nem több. 

2.1.1.9.2. UL A2 szakszolgálati engedélynél: 

– 150 repült óráig 6 hónapnál nem több. 

2.1.1.10. Ha a folyamatosság nincs biztosítva, kiképz  szervezetnél gyakorlatba hozó és min sít  
ellen rz  repülés szükséges. 

2.1.1.11. Hosszabbítás: Az engedélyesnek igazolnia kell, hogy 

2.1.1.11.1. motoros „A”, „B”, „C” kategóriában: 

a) a megel z  24 hónapban legalább 20 órát motoros gépen, valamint legalább 4 útvonalrepülést 
teljesített. Ha az engedélyes motoros, helikopter, movit és vitorlázó pilóta képesítések közül legalább 
kett vel rendelkezik, az egyik szakterület meghosszabbításához szükséges feltételek teljesítése 
esetén a másik szakterületre az el írt repülési id k és útvonalak 50%-ának teljesítése is elegend , 
b) megfelelt az el írt repüléstechnikai és útvonal-ellen rzésen. 

2.1.1.11.2. UL A2 kategóriában: 

a) a megel z  24 hónap alatt az engedélyes 10 órát és 2 útvonalat teljesített a meghosszabbításhoz, 
függetlenül attól, hogy más kategória jogosítással rendelkezik, 
b) megfelelt az el írt repüléstechnikai és útvonal-ellen rzésen, 
c) UL A2 kategóriában, ha az engedélyes vitorlázópilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, 5 óra 
UL A2 repült id  elegend  a jogosítás hosszabbításhoz. 

2.1.1.12. Jogosultság: Sikeres vizsga alapján az engedélyes jogosult: 

– UL A2 repül gépen, illetve motoros repül gépen parancsnok-pilóta beosztás betöltésére a jogosított 
kategórián belül, 
– UL A2 repül gépen, motoros repül gépen nem kereskedelmi célú személyszállításra (18. életév 
betöltése után), ha a megel z  90 napban legalább 3 fel- és leszállást teljesítettek az adott típusú, 
illetve kategóriájú légi járm vön. 
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2.1.1.13. Az UL A2 szakszolgálati engedély érvényes: maximum kétüléses légi járm re, melynek 
átesési sebessége nem haladja meg a 35 csomót (65 km/h), és amelynek megengedett legnagyobb 
felszálló tömege nem haladja meg: 

– 300 kg-ot és egyszemélyes földi, 
– 450 kg-ot és kétszemélyes földi, 
– 330 kg-ot és egyszemélyes úszótalpas, illetve kétélt , 
– 495 kg-ot és kétszemélyes úszótalpas, illetve kétélt . 
 
2.2. Magánpilóta szakszolgálati engedély (PPL) Motoros vitorlázó (MOVIT) 

2.2.1. Movitpilóta képesítés megszerzésének és hosszabbításának feltételei: 

2.2.1.1. Életkor: betöltött 17 év 

2.2.1.2. Iskolai végzettség: alapfokú 

2.2.1.3. Növendék pilóta szakszolgálati engedély az adott kategóriának megfelel en. 

2.2.1.4. A. Szakismeret: a pályázónak hatósági vizsgabizottság el tt bizonyítania kell, hogy az 
engedélyben biztosított jogköröknek megfelel  szinten ismerik az alábbiakat: 

– aerodinamika, 
– légijog, 
– szerkezettan, 
– m szertan, 
– légiüzemeltetés, 
– navigáció, 
– meteorológia, 
– típusismeret, 
– motortan, 
– repülési szabályok, 
– els segélynyújtás, 
– gyakorlati repülés, 
– rádiótávbeszél -kezelési ismeret (3. melléklet szerint). 

2.2.1.5. Repülési tapasztalat: 

a) alapfokú movitpilóta-képzés befejezése legalább 45 óra repült id vel. Aki rendelkezik vitorlázó, 
motoros, szakszolgálati id vel, annak parancsnok pilótaként repült idejéb l a képzési idejébe 50%, de 
legfeljebb 25 óra beszámítható, 
b) a pályázó, repül  oktató felügyelete alatt legalább 10 óra egyedül repülést köteles teljesíteni, 
amelybe beletartozik 5 óra egyedül végzett útvonalrepülés, 
c) az útvonalrepülések során két – az induló repül tért l különböz  – repül téren hajtson végre 
leszállást, amelyb l egyik bejövetel és leszállás álló hajtóm vel történjen, 
d) az útvonal legalább egy szárán hajtson végre termik repülési gyakorlatot álló hajtóm vel, oktató 
felügyelete mellett. 

2.2.1.6. Repülésgyakorlati vizsga: gyakorlati vizsgára a pályázó akkor bocsátható, ha a képzést 
befejezte és a 2.4.1.4. pontban meghatározott szakismeretb l sikeres vizsgát tett. 

2.2.1.7. A gyakorlati vizsga anyaga: 

a) 2 iskolakör átstartolással, légtérrepülés, amelynek során a pályázónak bizonyítania kell a hatóság 
el tt repül gépvezet i készségét egyszer  és összetett repülési helyzetben, 
b) idegen repül téren leszállással egybekötött legalább 50 perces útvonalrepülés, amelynek során a 
pályázónak bizonyítania kell repül gépvezet i készségét, a látás utáni navigálást, a magasság- és 
sebességtartást, az idegen repül téren történ  leszállással kapcsolatos teend k ismeretét, különös 
tekintettel az id járásromlás vagy eltévedés esetére. 

2.2.1.8. Egészségügyi alkalmasság: meg kell felelnie a számára el írt egészségi követelményeknek. 

2.2.1.9. Folyamatosság: ha a megszakítás: 

– 50 repült óráig 1 hónapnál nem több, 
– 50-200 repült óra között 3 hónapnál nem több, 
– 200-600 repült óra között 6 hónapnál nem több, 
– 600 repült óra felett 12 hónapnál nem több. 
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2.2.1.10. Ha a folyamatosság nincs biztosítva, kiképz  szervezetnél gyakorlatba hozó és ellen rz  
repülés szükséges. A folyamatosság fenntartásába beleszámít az UL A2 és a motoros „A” kategóriába 
tartozó légi járm vel végzett repülés is. 

2.2.1.11. Hosszabbítás: az engedélyesnek bizonyítania kell: 

– a megel z  24 hónapban legalább 20 órát repült és legalább 2 útvonalrepülést teljesített. Ha az 
engedélyes movit, motoros, UL A2, helikopter, vitorlázó pilóta képesítések közül legalább kett vel 
rendelkezik, az egyik szakterület meghosszabbításához szükséges feltételek teljesítése esetén, a 
másik szakterületre az el írt repülési id k teljesítésének 50%-a is elegend , 
– megfelelt az el írt repüléstechnikai ellen rzésen, amely legalább 2 fordulópontos és 45 perces 
repülési idej  útvonalból áll. 

2.2.1.12. Jogosultság: sikeres vizsga alapján az engedélyes jogosult: 

– egy- és kétüléses movit repül gépen repül gép parancsnoki beosztás ellátására, 
– kétüléses moviton nem kereskedelmi személyszállításra (18 év betöltése után). 

3. Jogosítások Magánpilóta Szakszolgálati Engedélyhez 

3.1. Autogiro jogosítás 

3.1.1. Autogiro jogosítás megszerzésének feltételei: 

3.1.1.1. Életkor: betöltött 18. életév. 

3.1.1.2. Érvényes PPL motoros pilóta szakszolgálati engedély. 

3.1.1.3. Szakismeret: Az átképzési tematika eredményes elvégzése. Ismernie kell a helikopterrepülés 
sajátosságait. 

3.1.1.4. Repülési tapasztalat: 100 repült óra az adott szakterületen. 

3.1.1.5. Repülésgyakorlati vizsga: Gyakorlati vizsgára a pályázó akkor bocsátható, ha kiképzést 
befejezte és a 3.1.1.3. pontban meghatározott szakismeretb l sikeres vizsgát tett. Gyakorlati vizsga 
anyaga: 2 iskolakör és 1 légtérrepülés, amelynek során a pályázónak hatósági vizsgabizottság el tt 
bizonyítania kell jártasságát az autogiro repülés sajátosságaiban. 

3.1.1.6. Folyamatosság: 12 hónapon belül 10 fel- és leszállás autogiro-val. 

3.1.1.7. Ha a folyamatosság nincs biztosítva, kiképz  szervezetnél gyakorlatba hozó és min sít  
ellen rz  repülés szükséges. 

3.1.1.8. Jogosultság: Jogosult parancsnokpilóta beosztás ellátására autogiro szakterületen. 
 
3.2. Vízi/kétélt  jogosítás 

3.2.1. Vízi/kétélt  jogosítás megszerzésének feltételei: 

3.2.1.1. Életkor: betöltött 18. életév. 

3.2.1.2. Érvényes PPL UL A2, motoros pilóta szakszolgálati engedély. 

3.2.1.3. Szakismeret: A vízi közlekedésben szükséges ismeretekb l letett, eredményes vizsga. Az 
átképzési tematika alapján végrehajtott kiképzés vagy átképzés. 

3.2.1.4. Repülési tapasztalat: A megfelel  kategóriában min. 200 repült óra. 

3.2.1.5. Repülésgyakorlati vizsga: Gyakorlati vizsgára a pályázó akkor bocsátható, ha a kiképzést 
befejezte és a 3.2.1.3. pontban meghatározott szakismeretb l sikeres vizsgát tett. Gyakorlati vizsga 
anyaga: alkalmas vízi leszállópálya kiválasztása álló- és folyóvízen, sikeres le- és felszállás 
végrehajtása sima és hullámos vízfelszínen. 

3.2.1.6. Folyamatosság: Évente 10 vízi le- és felszállás. 

3.2.1.7. Ha a folyamatosság nincs biztosítva, kiképz  szervezetnél gyakorlatba hozó és min sít  
ellen rz  repülés szükséges. 

3.2.1.8. Jogosultság: Sikeres vizsga alapján az engedélyes jogosult UL A2, motoros vízi/kétélt  légi 
járm vel repülések végrehajtására. 
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3.3. Éjszakai VFR jogosítás 

3.3.1. Éjszakai VFR jogosítás megszerzésének feltételei: 

3.3.1.1. Életkor: betöltött 19. életév. 

3.3.1.2. Érvényes PPL motoros pilóta szakszolgálati engedély. 

3.3.1.3. Szakismeret: A pályázónak hatósági vizsgabizottság el tt bizonyítania kell, hogy az 
engedélyben biztosított jogköröknek megfelel  szinten ismeri az alábbiakat: 

– földi és fedélzeti navigációs berendezések ismerete, alkalmazása, 
– repülésmeteorológia, 
– légiközlekedés szabályai, 
– a légi járm  üzemeltetése nappal és éjjel. 

3.3.1.4. Repülési tapasztalat: 

a) legalább 100 repült óra motoros parancsnokpilóta beosztásban, 
b) legalább 3 óra éjszakai repülés oktatóval, amelyb l 1 óra útvonalrepülés, 
c) öt éjszakai felszállás és öt éjszakai leszállás, teljes leállással. 

3.3.1.5. Repülésgyakorlati vizsga: Gyakorlati vizsgára a pályázó akkor bocsátható, ha az éjszakai VFR 
kiképzést befejezte és a 3.3.1.3. pontban meghatározott szakismeretb l sikeres vizsgát tett. 

3.3.1.6. A gyakorlati vizsga anyaga: Éjszaka jó látási körülmények között 4 iskolakör és 1 
légtérrepülés során bizonyítania kell hatóság el tt, hogy képes az adott légi járm vön éjszaka, jó látási 
körülmények között biztonságosan repülni, behelyezkedni és leszállni, felhasználva az ehhez 
szükséges m szereket és berendezéseket. 

3.3.1.7. Folyamatosság: Ha a VFR megközelítési eljárás végrehajtásában a megszakítás 

– 300 repült óráig 4 hónapnál nem több, 
– 300 repült óra felett 6 hónapnál nem több. 

3.3.1.8. Ha a folyamatosság nincs biztosítva, kiképz  szervezetnél gyakorlatba hozó és min sít  
ellen rz  repülés szükséges. 

3.3.1.9. Jogosultság: Sikeres vizsga alapján az engedélyes jogosult kategóriájában VFR szerinti 
repülések végrehajtására nappal és éjjel, a személyére meghatározott id járási min. mellett. 
 
3.4. M szerrepül  jogosítás 

3.4.1. M szerrepül  jogosítás megszerzésének feltételei: 

3.4.1.1. Életkor: betöltött 19. életév. 

3.4.1.2. Érvényes motoros PPL/HCPL/CPL szakszolgálati engedély a kért jogosításnak megfelel en. 

3.4.1.3. Szakismeret: A pályázónak hatósági vizsgabizottság el tt bizonyítania kell, hogy az 
engedélyben biztosított jogköröknek megfelel  szinten ismeri az alábbiakat: 

– földi és fedélzeti navigációs berendezések ismerete, alkalmazása, 
– repülésmeteorológia, 
– légiközlekedés szabályai (IFR), 
– a légi járm  üzemeltetése nappal és éjjel IFR szerint. 

3.4.1.4. Repülési tapasztalat: 

a) legalább 100 repült óra repül gép parancsnokpilóta beosztásban, amelyb l legalább 50 óra 
útvonalrepülés. Az útvonalrepülés teljesíthet  motoros repül gépen vagy helikopteren, de 10 óra 
mindenképpen motoros repül gépen teljesítend ; 
b) egyhajtóm ves jogosításhoz 50 óra m szeres oktatórepülés, amelyb l maximum 20 óra teljesíthet  
szimulátoron; 
c) többhajtóm ves jogosításnál 55 óra m szeres oktatórepülés, amelyb l maximum 25 óra teljesíthet  
szimulátoron. A nem szimulátoron töltött id b l legalább 15 órát többhajtóm ves repül gépen kell 
teljesíteni; 
d) aki egyhajtóm ves repül gépre vonatkozó m szerrepül  jogosítással és többhajtóm ves 
repül gépre vonatkozó szakszolgálati engedéllyel is rendelkezik, annak a többhajtóm ves 
m szerrepül  jogosításhoz elegend  legalább 5 órás m szeres oktatórepülés többhajtóm ves 
repül gépen. 
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3.4.1.4.2. Aki kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, annak a 3.4.1.4.1. b), c) 
pontban megkövetelt teljes képzési id b l elegend  öt órával kevesebbet teljesítenie. 

3.4.1.5. Repülésgyakorlati vizsga: Gyakorlati vizsgára a pályázó akkor bocsátható, ha a m szerrepül  
kiképzést befejezte és a 3.4.1.3. pontban meghatározott szakismeretb l sikeres vizsgát tett. 

3.4.1.6. A gyakorlati vizsga anyaga: Légi járm  parancsnokként 2-4 nappali és 2-4 éjszakai ellen rz  
repülés során bizonyítania kell hatóság el tt az alábbiakat: 

a) képes az adott légi járm vön m szeres megközelítési eljárást, illetve átstartolást föld látás nélkül, 
b) képes felh ben vagy felh  felett útvonalrepülést, a célrepül téren m szeres megközelítést és 
leszállást, valamint megszakított megközelítési eljárást végrehajtani, 
c) képes a légi járm vet biztonságosan vezetni bonyolult repülési helyzetekben és függöny mögött. 

3.4.1.7. Folyamatosság: Ha a m szermegközelítési eljárás végrehajtásában a megszakítás: 

– 300 repült óráig 4 hónapnál nem több, 
– 300 repült óra felett 6 hónapnál nem több. 

3.4.1.8. Ha a folyamatosság nincs biztosítva, kiképz  szervezetnél gyakorlatba hozó és min sít  
ellen rz  repülés szükséges. 

3.4.1.9. Jogosultság: Sikeres vizsga alapján az engedélyes jogosult kategóriájában IFR szerinti 
repülések végrehajtására nappal és éjjel, a személyére meghatározott id járási minimum mellett. 

3.4.1.10. Érvényessége: 1 év, megújítása az osztály- és típusjogosítások meghosszabbításához 
hasonló módon történik. 
 
3.5. UL A2, Movit oktató jogosítás 

3.5.1. UL A2 oktató jogosítás megszerzésének feltételei: 

3.5.1.1. Életkor: betöltött 21. életév. 

3.5.1.2. Iskolai végzettség: középfokú. 

3.5.1.3. Érvényes UL A2, movitpilóta szakszolgálati engedély a kért jogosításnak megfelel en. 

3.5.1.4. Szakismeret: A pályázónak hatósági vizsgabizottság el tt bizonyítania kell, hogy az 
engedélyben biztosított jogköröknek megfelel  szinten ismeri a vonatkozó jogszabályokat, szakmai 
szabályokat. 

3.5.1.5. Repülési tapasztalat 

3.5.1.5.1. UL A2 oktató jogosításhoz: 

a) legalább 2 éve érvényes UL A2 légijárm -pilóta szakszolgálati engedély, 
b) 250 repült óra az UL A2 kategórián belül, vagy 150 óra UL A2 kategóriában és 100 óra movit, 
vitorlázó vagy motoros repül gép „A” kategóriában, 
c) UL A2 oktatói kiképzés. 

3.5.1.5.2. Movit oktatói jogosításhoz: 

a) legalább 2 éve érvényes movit pilóta szakszolgálati engedély, 
b) 250 repült óra movit repül géppel, vagy 150 óra movit repül géppel és legalább 100 óra UL A2, 
vitorlázó, motoros „A” kategóriában, 
c) movit oktatói kiképzés. 

3.5.1.6. Repülésgyakorlati vizsga: Gyakorlati vizsgára a pályázó akkor bocsátható, ha az oktatói 
kiképzést befejezte és a 3.5.1.4 pontban meghatározott szakismeretb l sikeres hatósági vizsgát tett. 

3.5.1.7. A gyakorlati vizsga anyaga: 

3.5.1.7.1. UL A2 oktatói jogosításhoz: 2 iskolakör és 1 légtérrepülés, melynek során a pályázónak 
bizonyítania kell oktatói rátermettségét a repüléstechnikai hibák és vészhelyzetek felismerésében és 
kijavításában. 

3.5.1.7.2. Movit oktatói jogosításhoz: 2 iskolakör átstartolással, 1 légtérrepülés, behelyezkedés, 
leszállás álló hajtóm vel. 

3.5.1.8. Egészségügyi alkalmasság: Meg kell felelnie a számára el írt egészségi követelményeknek. 

3.5.1.9. Folyamatosság: 
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3.5.1.9.1. UL A2 kategóriában a megszakítás: 

– 150 repült óráig 6 hónapnál nem több, 
– 150 repült óra felett 12 hónapnál nem több. 

3.5.1.9.2. Movit repülésben a megszakítás: 

– 300 repült óra alatt 3 hónapnál nem több, 
– 300-600 repült óra között 6 hónapnál nem több, 
– 600 repült óra felett 12 hónapnál nem több. 

3.5.1.10. Ha a folyamatosság nincs biztosítva, kiképz  szervezetnél gyakorlatba hozó és min sít  
ellen rz  repülés szükséges. 

3.5.1.11. Jogosultság: Sikeres vizsga alapján az engedélyes jogosult a megszerzett jogosításnak 
megfelel en UL A2, illetve movitpilóták kiképzésére, kiképzésének vezetésére, vizsgáztatására, 
gyakorlati ellen rzésére és kereskedelmi céllal személyszállításra. 
 
3.6. Vontató jogosítás megszerzésének feltételei 

3.6.1. Életkor: betöltött 20. életév. 

3.6.2. Érvényes motoros repül gép PPL vagy oktató jogosítással UL A2 PPL szakszolgálati engedély. 

3.6.3. Szakismeret: A pályázónak hatósági vizsgabizottság el tt bizonyítania kell, hogy az 
engedélyben biztosított jogköröknek megfelel en ismeri az alábbiakat: 

– repülési szabályok, 
– vészhelyzetek. 

3.6.4. Repülési tapasztalat 

3.6.4.1. Motoros repül gép „A”, „B” kategóriában vontató jogosításhoz: 

a) legalább 150 repült óra az adott kategóriában, 
b) a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott kiképzés motoros repül géppel vitorlázó vontatására. 

3.6.4.2. UL A2 vontató jogosításhoz: 

a) 150 repült óra oktatói jogosítással, 
b) a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott vontatásos kiképzés. 

3.6.5. Hatósági repülésgyakorlati vizsga: Gyakorlati vizsgára a pályázó akkor bocsátható, ha a vontató 
kiképzést befejezte és a 3.6.3. pontban meghatározott szakismeretb l sikeres vizsgát tett. 

3.6.6. A gyakorlati vizsga anyaga 

3.6.6.1. Motoros repül gép „A”, „B” kategóriában vontatói jogosításhoz: 

a) 400 m-es iskolakör, a vitorlázó repül gép leoldása a leszállójel fölött, 
b) légtérvontatás jobb és bal emelked  fordulókkal 800 m magasságig, lehúzás 600 m magasságra 
maximum 2 m/s süllyedéssel, majd leoldás a leszállójel fölött. 

3.6.6.2. UL A2 vontatói jogosításhoz: 

a) 200 m-es iskolakör-vontatás, leoldás a leszállójel fölött, 
b) légtérvontatás jobb és bal emelked  fordulókkal 400 m magasságig, lehúzás 200 m magasságra 
maximum 2 m/s süllyedéssel, majd leoldás a leszállójel fölött. 

3.6.7. Egészségügyi alkalmasság: Meg kell felelnie a számára el írt egészségi követelményeknek. 

3.6.8. Folyamatosság: Ha a megszakítás 

3.6.8.1. Motoros repül gép „A”, „B” és UL A2 kategóriában: 

– 300 repült óráig 4 hónapnál nem több, 
– 300-1000 repült óra között 6 hónapnál nem több, 
– 1000 repült óra fölött 12 hónapnál nem több. 

3.6.9. Ha a folyamatosság nincs biztosítva, kiképz  szervezetnél gyakorlatba hozó min sít  ellen rzés 
szükséges. 

3.6.10. Jogosultság: Sikeres vizsga alapján az engedélyes jogosult ellenszolgáltatás nélkül az adott 
típusra érvényes szakszolgálati engedéllyel rendelkez  saját egyesületi (klub) tag, vagy saját 
egyesületi (klub) tag oktató által felügyelt kiképzés alatt álló saját egyesületi (klub) tag növendék által 
vezetett motor nélküli légi járm  vontatására. 
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3.7. Terepvontató jogosítás megszerzésének feltételei 

3.7.1. Életkor: betöltött 21. életév. 

3.7.2. Érvényes motoros repül gép szakszolgálati engedély vontatójogosítással. 

3.7.3. Szakismeret: A pályázónak hatósági vizsgabizottság el tt bizonyítania kell, hogy az 
engedélyben biztosított jogköröknek megfelel  szinten ismeri az alábbiakat: 

– a terepvontatással kapcsolatos szabályok. 

3.7.4. Repülési tapasztalat: 

a) 400 repült óra motoros repül gépen, 
b) legalább 100 önálló vontatás az adott típussal, 
c) legalább 5 felszállás terepr l, vontatásban terepvontató jogosítással rendelkez  oktató felügyelete 
mellett. 

3.7.5. Repülésgyakorlati vizsga: Gyakorlati vizsgára a pályázó akkor bocsátható, ha a terepvontató 
kiképzést befejezte és a 3. 7.3. pontban meghatározott szakismeretb l sikeres vizsgát tett. 

3.7.6. A gyakorlati vizsga anyaga: Terepvontatás végrehajtása. 

3.7.7. Egészségügyi alkalmasság: Meg kell felelnie a számára el írt egészségi követelményeknek. 

3.7.8. Folyamatosság: Ha a jogosított kategóriában a megszakítás: 

– 400-1000 repült óra között 6 hónapnál nem több, 
– 1000 repült óra fölött 12 hónapnál nem több. 

3.7.9. Ha a folyamatosság nincs biztosítva, kiképz  szervezetnél gyakorlatba hozó és min sít  
ellen rzés szükséges. 

3.7.10. Jogosultság: Sikeres vizsga alapján az engedélyes jogosult ellenszolgáltatás nélkül az adott 
típusra érvényes szakszolgálati engedéllyel rendelkez  saját egyesületi (klub) tag által vezetett motor 
nélküli légi járm  terepr l való felvontatására. 
 
3.8. Oktatói jogosítás megszerzésének feltételei 

3.8.1. Életkor: betöltött 21. életév. 

3.8.2. Iskolai végzettség: középfokú. 

3.8.3. Érvényes motoros PPL szakszolgálati engedély. 

3.8.4. Szakismeret: A pályázónak hatósági vizsgabizottság el tt bizonyítania kell, hogy az 
engedélyben biztosított jogköröknek megfelel  szinten ismeri az alábbiakat: 

– légi üzemeltetés, különös tekintettel a kiképzés alatt állók által elkövethet  hibák kijavítására, 
– a típus üzemeltetése és repülési sajátosságai oktató szemszögéb l, 
– oktatási és vizsgáztatási módszertan, 
– pedagógiai ismeretek. 

3.8.5. Repülési tapasztalat 

a) alapfokú m szerrepül  ismeretek, 
b) legalább 2 éve érvényes motorospilóta szakszolgálati engedély, 
c) 400 óra motoros repült id  vagy 300 óra motoros és 150 óra helikopteres, movit vagy UL A2 repült 
id , 
d) vitorlázó, movit, UL A2 vagy helikopter oktató jogosítással rendelkez knek 250 óra motoros repült 
id , 
e) oktatói kiképzés. 

3.8.6. Repülésgyakorlati vizsga: Gyakorlati vizsgára a pályázó akkor bocsátható, ha az oktatói 
kiképzést befejezte és a 3.8.4. pontban meghatározott szakismeretekb l sikeres vizsgát tett. 
Gyakorlati vizsga anyaga: oktató ülésb l iskolakör és 1 légtérrepülés. 

3.8.7. Egészségügyi alkalmasság: Meg kell felelnie a számára el írt egészségi követelményeknek. 

3.8.8. Folyamatosság: 

– 600 repült óráig 6 hónapnál nem több, 
– 600 repült óra fölött 12 hónapnál nem több. 
 



23564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám

3.8.9. Ha a folyamatosság nincs biztosítva, kiképz  szervezetnél gyakorlatba hozó és min sít  
ellen rz  repülés szükséges. 

3.8.10. Jogosultság: Sikeres vizsga alapján az engedélyes jogosult a légi járm  kategóriájában és 
típuson ellenszolgáltatás nélkül oktatói tevékenységet ellátni. 
 

4. fejezet 

Kereskedelmi Pilóta Szakszolgálati Engedély, Magyar Kereskedelmi Pilóta Szakszolgálati Engedély 
és az azokhoz adható jogosítások 

1. Kereskedelmi Pilóta Szakszolgálati Engedély (CPL) 

1.1. Kereskedelmi Pilóta Szakszolgálati Engedély megszerzésének és hosszabbításának feltételei: 

1.1.1. Életkor: 18. életév betöltése. 

1.1.2. Iskolai végzettség: középfokú. 

1.1.3. Érvényes PPL motoros szakszolgálati engedély. 

1.1.4. Szakismeret: A pályázónak a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott tematika alapján, 
kiképz  szervezet által szervezett és igazolt tanfolyam sikeres elvégzése után hatósági 
vizsgabizottság el tt bizonyítania kell, hogy az engedélyben biztosított jogköröknek megfelel  szinten 
ismeri az alábbiakat: 

– légijog, 
– repülési eljárások, 
– m szerismeret, 
– repül -egészségügyi alapismeretek, 
– repülésmeteorológia, 
– navigáció, 
– repüléselmélet, 
– hajtóm ismeret, 
– rádióelektronikai eszközök és eljárások, 
– szerkezetek és rendszerek, 
– rádió távbeszél -kezel i ismeretek, 
– légiszállítási ismeretek, 
– repülési szabályok, 
– légiforgalmi szolgálatok. 

1.1.5. Repülési tapasztalat 

a) minimum 200 repült óra, amelyb l 100 óra repülés parancsnokként. A 200 órába beleszámítható 10 
óra szimulátoron töltött id  és 30 óra repülés parancsnokként helikopteres magánpilóta szakszolgálati 
engedéllyel, vagy 100 óra repülés parancsnokként helikopteren kereskedelmi pilóta szakszolgálati 
engedéllyel, vagy 30 óra parancsnokként repült id  vitorlázón vagy motoros vitorlázón, 
b) iskolarendszer  képzés esetén 150 repült óra, amelyb l 70 óra repülés parancsnokként. A 150 
órába beleszámítható 20 óra repült id  helikopteren és/vagy motoros vitorlázón és 10 óra 
szimulátoron töltött id , 
c) 20 óra útvonalrepülés parancsnokpilótaként, amely tartalmaz egy legalább 540 km (300 NM) 
hosszú repülést és legalább 4 nemzetközi átrepülést, amelynek során a kérelmez  két – az indulás 
repül terét l különböz  – repül téren teljes megállással leszállást hajt végre, 
d) 10 óra m szeres oktatórepülés, amelyb l maximum 5 óra teljesíthet  szimulátoron, 
e) 5 óra éjszakai repülés. 

1.1.6. Repülésgyakorlati vizsga: gyakorlati vizsgára a pályázó akkor bocsátható, ha a kiképzést 
befejezte és a 1.1.4. pontban foglalt szakismeretr l sikeres vizsgát tett. A gyakorlati vizsga anyaga: 1 
útvonalrepülés legalább 1 nemzetközi repül téren történ  le- és felszállással, amelynek során a 
pályázónak hatósági vizsgabizottság el tt bizonyítania kell jártasságát a légiforgalmi szolgálatok 
eljárásaiban. A kereskedelmi repül gépvezet i szakszolgálati engedéllyel járó el jogok színvonalának 
megfelel en tud összeköttetést létesíteni az illetékes légiforgalmi szolgálatokkal. A repül gép 
kategóriájának megfelel en bizonyítja repülési képességeit normál és vészhelyzetek imitálásánál. 
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1.1.7. Folyamatosság: 

– minimum 20 repült óra évente a kategórián belül, 
– parancsnokpilótaként akkor repülhet, ha a megel z  90 napban az adott típuson legalább 3 fel- és 
leszállást végrehajtott, 
– a másodpilótának a megel z  90 napban az adott típuson legalább 1 fel- és leszállást kell 
teljesítenie, 
– ha a folyamatosság nincs biztosítva, és a megszakítás 120 napnál nem több, akkor oktató 
felügyelete mellett ellen rz  repülést kell végrehajtani. Amennyiben a megszakítás 120 napnál több, 
oktató felügyeletével gyakorlatba hozó, majd ellen rz  repülést kell végrehajtani. 

1.1.8. Hosszabbítás: Évente a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott tematika és kiképz  szervezet 
által szervezett és igazolt ismeretfelújító tanfolyam sikeres elvégzése. A folyamatosság teljesülése 
esetén 1 hatósági útvonal-ellen rzés kereskedelmi tevékenység végrehajtásakor vagy annak 
szimulálásánál. 

1.1.9. Jogosultság: Az engedélyes jogosult 

– gyakorolni a magánpilóta szakszolgálati engedéllyel járó jogosításokat, 
– betölteni a parancsnokpilóta beosztást egypilótás repül gépen gazdasági célú légiközlekedésben 
(kereskedelmi légi szállításban), belföldön és külföldön, 
– másodpilóta beosztást betölteni többpilótás gazdasági célú légiközlekedésben (kereskedelmi légi 
szállításban), belföldön, valamint külföldön nemzetközi útvonal- és repül tér jogosításának 
megfelel en. 

2. Magyar Kereskedelmi Pilóta Szakszolgálati Engedély (HCPL) 

2.1. Magyar Kereskedelmi Pilóta Szakszolgálati Engedély megszerzésének és hosszabbításának 
feltételei: 

2.1.1. Életkor: 18. életév betöltése. 

2.1.2. Iskolai végzettség: középfokú. 

2.1.3. Érvényes PPL motoros szakszolgálati engedély. 

2.1.4. Szakismeret: A pályázónak a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott tematika alapján és 
kiképz  szervezet által szervezett és igazolt tanfolyam sikeres elvégzése után hatósági 
vizsgabizottság el tt bizonyítania kell, hogy az engedélyben biztosított jogköröknek megfelel  szinten 
ismeri az alábbiakat: 

– légijog, 
– repülési eljárások, 
– m szerismeret, 
– repül -egészségügyi alapismeretek, 
– repülésmeteorológia, 
– navigáció, 
– repüléselmélet, 
– hajtóm ismeret, 
– rádióelektronikai eszközök és eljárások, 
– szerkezetek és rendszerek, 
– rádiótávbeszél -kezel i ismeretek (a 3. számú melléklet szerint), 
– légi szállítási ismeretek, 
– repülési szabályok, 
– légiforgalmi szolgálatok. 

2.1.5. Repülési tapasztalat 

a) minimum 200 repült óra, amelyb l 100 óra repülés parancsnokként. A 200 órába beleszámítható 10 
óra szimulátoron töltött id  és 30 óra repülés parancsnokként helikopteres magánpilóta szakszolgálati 
engedéllyel, vagy 100 óra repülés parancsnokként helikopteren kereskedelmi pilóta szakszolgálati 
engedéllyel, vagy 30 óra parancsnokként repült id  vitorlázón vagy motoros vitorlázón, 
b) iskolarendszer  képzés esetén 150 repült óra, amelyb l 70 óra repülés parancsnokként. A 150 
órába beleszámítható 20 óra repült id  helikopteren és/vagy motoros vitorlázón és 10 óra 
szimulátoron töltött id , 
c) 15 óra útvonalrepülés parancsnokpilótaként. 
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2.1.6. Repülésgyakorlati vizsga: 1 útvonalrepülés legalább 1 repül téren történ  le- és felszállással, 
amelynek során a pályázónak hatósági vizsgabizottság el tt bizonyítania kell jártasságát a légiforgalmi 
szolgálatok eljárásaiban. A kereskedelmi repül gépvezet i szakszolgálati engedéllyel járó el jogok 
színvonalának megfelel en tud összeköttetést létesíteni az illetékes légiforgalmi szolgálatokkal. A 
repül gép kategóriájának megfelel en bizonyítja repülési képességeit normál és vészhelyzetek 
imitálásánál. 

2.1.7. Folyamatosság: 

– minimum 20 repült óra évente a kategórián belül, 
– parancsnokpilótaként akkor repülhet, ha a megel z  90 napban az adott típuson legalább 3 fel- és 
leszállást végrehajtott, 
– a másodpilótának a megel z  90 napban az adott típuson legalább 1 fel- és leszállást kell 
teljesítenie, 
– ha a folyamatosság nincs biztosítva, és a megszakítás 120 napnál nem több, oktató felügyelete 
mellett ellen rz  repülést kell végrehajtani. Amennyiben a megszakítás 120 napnál több, oktató 
felügyeletével gyakorlatba hozó, majd ellen rz  repülést kell végrehajtani. 

2.1.8. Hosszabbítás: 

– évente a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott tematika alapján, kiképz  szervezet által 
szervezett és igazolt ismeretfelújító tanfolyam sikeres elvégzése. A folyamatosság teljesülése esetén 
1 hatósági ellen rzés kereskedelmi tevékenység végrehajtásakor vagy annak szimulálásánál, 
– minimum 20 repült óra parancsnokpilótaként. 

2.1.9. Jogosultság: Az engedélyes jogosult 

– gyakorolni a magánpilóta szakszolgálati engedéllyel járó jogosításokat, 
– betölteni a parancsnokpilóta beosztást egypilótás repül gépen gazdasági célú légiközlekedésben 
(kereskedelmi légi szállításban), belföldön, 
– másodpilóta beosztást betölteni többpilótás gazdasági célú légiközlekedésben (kereskedelmi légi 
szállításban), belföldön. 

 

3. Kereskedelmi Pilóta Szakszolgálati Engedélyhez és Magyar Kereskedelmi Pilóta Szakszolgálati 
Engedélyhez adható jogosítások 

3.1. Oktatói jogosítás megszerzésének feltételei: 

3.1.1. Életkor: betöltött 21. életév. 

3.1.2. Iskolai végzettség: középfokú. 

3.1.3. Érvényes motoros CPL vagy HCPL szakszolgálati engedély. 

3.1.4. Szakismeret: A pályázónak hatósági vizsgabizottság el tt bizonyítania kell, hogy az 
engedélyben biztosított jogköröknek megfelel  szinten ismeri az alábbiakat: 

– légi üzemeltetés, különös tekintettel a kiképzés alatt állók által elkövethet  hibák kijavítására, 
– a típus üzemeltetése és repülési sajátosságai oktató szemszögéb l, 
– oktatási és vizsgáztatási módszertan, 
– pedagógiai ismeretek. 

3.1.5. Repülési tapasztalat 

a) alapfokú m szerrepül  ismeretek, 
b) legalább 2 éve érvényes motorospilóta szakszolgálati engedély, 
c) 400 óra motoros repült id  vagy 300 óra motoros és 150 óra helikopteres repült id , 
d) vitorlázó vagy helikopter oktató jogosítással rendelkez knek 250 óra motoros repült id , 
e) oktatói kiképzés. 

3.1.6. Repülésgyakorlati vizsga: Gyakorlati vizsgára a pályázó akkor bocsátható, ha az oktatói 
kiképzést befejezte és a 2.1.4. pontban meghatározott szakismeretekb l sikeres vizsgát tett. 
Gyakorlati vizsga anyaga: oktató ülésb l 2 iskolakör és 1 légtérrepülés. 

3.1.7. Egészségügyi alkalmasság: Meg kell felelnie a számára el írt egészségi követelményeknek. 
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3.1.8. Folyamatosság: 

– 250-600 repült óra között 6 hónapnál nem több, 
– 600 repült óra fölött 12 hónapnál nem több. 

3.1.9. Ha a folyamatosság nincs biztosítva, kiképz  szervezetnél gyakorlatba hozó és min sít  
ellen rz  repülés szükséges. 

3.1.10. Jogosultság: Sikeres vizsga alapján az engedélyes jogosult a légijárm  kategóriájában és 
típuson oktatói tevékenységet ellátni. 

3.1.11. Érvényessége: 3 év 
 
3.2. Vontató jogosítás megszerzésének feltételei: 

3.2.1. Életkor: betöltött 20. életév. 

3.2.2. Érvényes motoros HCPL/CPL vagy oktató jogosítással UL A2 PPL szakszolgálati engedély. 

3.2.3. Szakismeret: A pályázónak hatósági vizsgabizottság el tt bizonyítania kell, hogy az 
engedélyben biztosított jogköröknek megfelel en ismeri az alábbiakat: 

– repülési szabályok, 
– vészhelyzetek. 

3.2.4. Repülési tapasztalat 

3.2.4.1. Motoros A, B kategóriában vontató jogosításhoz: 

a) legalább 300 repült óra az adott szakterületen, 
b) a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott kiképzés motoros repül géppel vitorlázó és 
transzparens vontatására. 

3.2.4.2. UL A2 vontató jogosításhoz: 

a) 200 repült óra oktatói jogosítással, 
b) a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott vontatásos kiképzés. 

3.2.5. Hatósági repülésgyakorlati vizsga: Gyakorlati vizsgára a pályázó akkor bocsátható, ha a vontató 
kiképzést befejezte és a 2.2.3. pontban meghatározott szakismeretb l sikeres vizsgát tett. 

3.2.6. A gyakorlati vizsga anyaga: 

3.2.6.1. Motoros A, B kategóriában vontatói jogosításhoz: 

a) 400 m-es iskolakör, a vitorlázó repül gép leoldása a leszállójel fölött, 
b) légtérvontatás jobb és bal emelked  fordulókkal 800 m magasságig, lehúzás 600 m magasságra 
maximum 2 m/s süllyedéssel, majd leoldás a leszállójel fölött. 

3.2.6.2. UL A2 vontatói jogosításhoz: 

a) 200 m-es iskolakör-vontatás, leoldás a leszállójel fölött, 
b) légtérvontatás jobb és bal emelked  fordulókkal 400 m magasságig, lehúzás 200 m magasságra 
maximum 2 m/s süllyedéssel, majd leoldás a leszállójel fölött. 
c) transzparensvontatás. 

3.2.7. Egészségügyi alkalmasság: Meg kell felelnie a számára el írt egészségi követelményeknek. 

3.2.8. Folyamatosság: Ha a megszakítás 

3.2.8.1. Motoros A, B kategóriában: 

– 300 repült óráig 4 hónapnál nem több, 
– 300-1000 óra között 6 hónapnál nem több, 
– 1000 repült óra fölött 12 hónapnál nem több. 

3.2.8.2. UL A2 kategóriában: 

– 150 repült óráig 6 hónapnál nem több, 
– 150 repült óra fölött 12 hónapnál nem több a megszakítás. 

3.2.9. Ha a folyamatosság nincs biztosítva, kiképz  szervezetnél gyakorlatba hozó min sít  ellen rzés 
szükséges. 
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3.2.10. Jogosultság: Sikeres vizsga alapján az engedélyes jogosult motor nélküli légi járm vek 
vontatására, illetve megfelel  kiképzés esetén transzparens vontatására. UL A2 kategóriában nem 
lajstromozott légi járm vel végzett kereskedelmi célú vontatás (pl. transzparens vontatása) nem 
engedélyezett. 
 
3.3. Terepvontató jogosítás megszerzésének feltételei: 

3.3.1. Életkor: betöltött 21. életév. 

3.3.2. Érvényes HCPL/CPL motoros szakszolgálati engedély, vontató jogosítással. 

3.3.3. Szakismeret: A pályázónak hatósági vizsgabizottság el tt bizonyítania kell, hogy az 
engedélyben biztosított jogköröknek megfelel  szinten ismeri az alábbiakat: 

– a terepvontatással kapcsolatos szabályok. 

3.3.4. Repülési tapasztalat: 

a) 400 repült óra repül gépen, 
b) legalább 100 önálló vontatás, 
c) legalább 5 felszállás terepr l, vontatásban terepvontató jogosítással rendelkez  oktató felügyelete 
mellett. 

3.3.5. Repülésgyakorlati vizsga: Gyakorlati vizsgára a pályázó akkor bocsátható, ha a terepvontató 
kiképzést befejezte és a 2.3.3. pontban meghatározott szakismeretb l sikeres vizsgát tett. 

3.3.6. A gyakorlati vizsga anyaga: Terepvontatás végrehajtása. 

3.3.7. Egészségügyi alkalmasság: Meg kell felelnie a számára el írt egészségi követelményeknek. 

3.3.8. Folyamatosság: Ha a jogosított kategóriában a megszakítás: 

– 400-1000 repült óra között 6 hónapnál nem több, 
– 1000 repült óra fölött 12 hónapnál nem több. 

3.3.9. Ha a folyamatosság nincs biztosítva, kiképz  szervezetnél gyakorlatba hozó és min sít  
ellen rzés szükséges. 

3.3.10. Jogosultság: Sikeres vizsga alapján az engedélyes jogosult terepvontatás végrehajtására. 
 
3.4. Ment /t zoltó jogosítás megszerzésének feltételei: 

3.4.1. Életkor: betöltött 21. életév. 

3.4.2. Érvényes HCPL/CPL motoros pilóta szakszolgálati engedély. 

3.4.3. Szakismeret: A pályázónak a hatósági vizsgabizottság el tt bizonyítania kell, hogy az 
engedélyben biztosított jogköröknek megfelel  szinten ismeri az alábbiakat: 

– repülési szabályok, 
– típusismeret, 
– légi üzemeltetés, 
– az adott szakterület sajátosságai (egészségügy, t zoltó). 

3.4.4. Repülési tapasztalat: 

a) minimum 400 repült óra szakszolgálati engedéllyel a képesítésnek megfelel en, 
b) t zoltó/ment  repülések végrehajtására való kiképzés sikeres teljesítése. 

3.4.5. Repülésgyakorlati vizsga: Gyakorlati vizsgára a pályázó akkor bocsátható, ha a szakismeretb l 
sikeres hatósági vizsgát tett és a gyakorlati kiképzését befejezte. 

3.4.6. Gyakorlati vizsga anyaga: Ment /t zoltó repülés végrehajtása tényleges vagy imitált 
szituációban. 

3.4.7. Egészségügyi alkalmasság: Meg kell felelnie a számára el írt egészségi követelményeknek. 

3.4.8. Folyamatosság: Ha a jogosított kategóriában a megszakítás: 

– 300-500 repült óra között 6 hónapnál nem több, 
– 500 repült óra fölött 12 hónapnál nem több. 

3.4.9. Ha a folyamatosság nincs biztosítva, üzemben tartói gyakorlatba hozó min sít  ellen rzés 
szükséges. 
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3.4.10. Jogosultság: A sikeres elméleti és gyakorlati vizsga alapján az engedélyes jogosult 
szakterületén belül engedélyezett ment /t zoltó repülések végrehajtására. 
 
3.5. Mez gazdasági jogosítás megszerzésének feltételei: 

3.5.1. Életkor: betöltött 21. életév. 

3.5.2. Érvényes HCPL/CPL motoros pilóta, illetve UL A2 PPL szakszolgálati engedély a kívánt 
jogosításnak megfelel en. 

3.5.3. Szakismeret: A pályázónak hatósági vizsgabizottság el tt bizonyítania kell, hogy az 
engedélyben biztosított jogköröknek megfelel  szinten ismeri az alábbiakat: 

– repülési szabályok, 
– típusismeret, 
– légi üzemeltetés, mez gazdasági repülés szabályai. 

3.5.4. Repülési tapasztalat 

3.5.4.1. UL A2 vagy motoros mez gazdasási jogosításhoz: 

a) szakszolgálati engedéllyel 300 repült óra UL A2-n, 
b) sikeres mez gazdasági kiképzés, 
c) ha a jelölt helikopterpilóta mez gazdasági jogosítással rendelkezik az UL A2 vagy motoros 
mez gazdasági pilóta jogosítás elnyeréséhez 30 repült órás átképzés és hatósági vizsga szükséges. 

3.5.5. Gyakorlati vizsgára a pályázó akkor bocsátható, ha a mez gazdasági kiképzést befejezte és a 
3.5.3. pontban meghatározott szakismeretb l sikeres vizsgát tett. 

3.5.6. A gyakorlati vizsga anyaga: 

– 1 felszállás során a vizsgázónak be kell bizonyítania készségét a hatóság el tt mez gazdasági 
munkarepüléshez meghatározott repülések végrehajtásában munkarepülés közben, terhelt légi 
járm vel, mez gazdasági repül térr l, valamint 
– 1 zárt pályájú, legalább 50 perces útvonalrepülés 50 m magasságban, melynek során a pályázónak 
be kell bizonyítania készségét az alacsony útvonalnavigáció végrehajtásában, különös tekintettel 
id járásromlás vagy eltévedés esetén szükséges teend k ismeretére. 

3.5.7. Egészségügyi alkalmasság: Meg kell felelnie a számára el írt egészségi követelményeknek. 

3.5.8. Folyamatosság: A megszakítás 

– 100 repült óra alatt 6 hónapnál nem több, 
– 100 repült óra felett 12 hónapnál nem több. 

3.5.9. Ha a folyamatosság nincs biztosítva, kiképz  szervezetnél gyakorlatba hozó és min sít  
ellen rzés szükséges. 

3.5.10. Jogosultság: Sikeres vizsga alapján az engedélyes - kizárólag lajstromozott légi járm vel - 
jogosult kategóriájában mez gazdasági munkarepülések végrehajtására a személyére meghatározott 
id járási minimumok mellett. 
 

5. fejezet 

Közforgalmi Pilóta Szakszolgálati Engedély (ATPL) és az engedélyhez adható jogosítások 

1. Közforgalmi Pilóta Szakszolgálati Engedély (ATPL) 

1.1. Közforgalmi pilóta els  szakszolgálati engedélye megszerzésének és meghosszabbításának 
feltételei: 

1.1.1. Életkor: betöltött 21. életév. 

1.1.2. Iskolai végzettség: fels fokú. 

1.1.3. Érvényes CPL motoros szakszolgálati engedély m szerrepül  jogosítással. 
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1.1.4. Szakismeret: A pályázónak a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott tematika alapján és 
kiképz  szervezet által szervezett és igazolt tanfolyam sikeres elvégzése után hatósági 
vizsgabizottság el tt bizonyítania kell, hogy az engedélyben biztosított jogköröknek megfelel  szinten 
ismeri az alábbiakat: 

– légijog, 
– légiforgalmi szolgálatok és eljárások - repülési eljárások, 
– repülésbiztonsági el írások, eljárások - légi navigáció, 
– repülési meteorológia - aerodinamika, 
– repül gép szerkezetek és rendszerek, 
– repül gép m szerek, elektronika és automatika - repül gép-hajtóm vek, 
– légiszállítási ismeretek. 

1.1.5. A típusjogosításhoz: A gyártónak a típusra el írt, a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott 
tanfolyam elvégzése és eredményes vizsga. 

1.1.6. Repülési tapasztalat 

a) A pályázónak minimum 1500 óra repült id vel kell rendelkeznie motoros repül gépen, az alábbi 
felosztásban: 

– 500 repült óra többpilótás JAR/FAR-25 vagy JAR/FAR-23 kategóriába tartozó, nagy 
repül gépként nyilvántartott repül gépen, 
– 250 repült óra parancsnokpilóta beosztásban, vagy legalább 100 repült óra parancsnokpilóta 
beosztásban és 150 repült óra másodpilóta beosztásban, oktató parancsnok pilóta felügyelete 
mellett, a hatóság által jóváhagyott oktatási felügyeleti tematika alapján, 
– 200 repült óra útvonalrepülés, amelyb l legalább 100 óra parancsnokpilóta beosztásban, vagy 
másodpilóta beosztásban parancsnokpilóta feladatokat ellátva, oktató parancsnok pilóta 
felügyelete mellett, a hatóság által jóváhagyott oktatási felügyeleti tematika alapján, 
– 75 repült óra m szer szerint, amelyb l szimulátoron maximum 30 óra számítható be, 
– 100 repült óra éjszakai repülés parancsnokpilóta vagy másodpilóta beosztásban, 
– az 1500 órába szimulátoron maximum 100 óra számítható be. 

b) Típuskiképzés: A légiközlekedési hatóság által jóváhagyott szimulátor és gyakorlati tematika 
szerint. A szimulátor kiképzés végén hatósági vizsgát kell tenni. A gyakorlati kiképzést csak 
eredményes vizsgát követ en lehet megkezdeni. (Megjegyzés: azokon a típusokon, ahol a szimulátor 
fejlettsége vagy hiánya nem teszi lehet vé a feladat végrehajtását, a hatóság gyakorlati repüléseket ír 
el  a kiképzési tematikában.) 
c) A típuskiképzés után legalább 200 óra repülés nemzetközi útvonalon, a légiközlekedési hatóság 
által jóváhagyott kiképzési terv szerint oktató parancsnokkal és jogosított másodpilótával. 

1.1.7. Repülésgyakorlati vizsga: Gyakorlati vizsgára a pályázó akkor bocsátható, ha a szakismeretb l, 
sikeres vizsgát tett. 

1.1.8. A gyakorlati vizsga anyaga: A pályázónak 1-2 útvonalrepülés keretében kell bizonyítania a 
készségét a hatóság el tt: 

– rádió és navigációs eszközök gyakorlati felhasználásában, 
– a rádiólevelezés szabályainak ismeretében és annak alkalmazásában, 
– a repülési szabályok ismeretében. 

1.1.9. Egészségi alkalmasság: Meg kell felelnie a számára el írt egészségi követelményeknek. 

1.1.10. Folyamatosság: 

a) Akkor osztható be a pilóta másodpilóta feladatra többpilótás gazdasági célú légiközlekedésben 
(kereskedelmi légi szállításban), ha 

– a megel z  90 napban az adott típuson legalább 3 fel- és leszállást végrehajtott, 
– a megel z  90 napban legalább 1 fel- és leszállást teljesített. 

b) Ha a kihagyás eléri a 120 napot, akkor a pilótának útvonal-ellen rzésen kell részt vennie oktató 
felügyelete mellett. 
c) 120 napos kihagyás felett kiképz repülés vagy szimulátor használata kötelez . 

1.1.11. Hosszabbítás: 

a) Az üzemben tartónak igazolnia kell, hogy az engedélyes a megel z  12 hónapban a jogosított 
típuson legalább 200 repült órát, ezen belül 30 fel- és leszállást teljesített, és megfelelt a hatósági 
repüléstechnikai ellen rzésen. 
b) Amennyiben az engedélyes két típusjogosítással rendelkezik, az egyik típuson teljesítenie kell az a) 
pontban foglalt feltételeket és a másik típuson útvonalon legalább 24 felszállást kell végrehajtania. 
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c) A légiközlekedési hatósági repüléstechnikai ellen rzést 12 hónap alatt két alkalommal kell 
végrehajtani, amelyekb l az egyik szimulátor-ellen rzés lehet. Az ellen rzések közötti id szak 4 
hónapnál kevesebb nem lehet. 
d) Két típusjogosítással rendelkez  engedélyesnél típusonként külön-külön szimulátor-ellen rzés, 
valamint egy típuson útvonal-ellen rzés szükséges. 
e) Évente a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott tematika és kiképz  szervezet által szervezett 
és igazolt ismeretfelújító tanfolyam sikeres elvégzése. 
 
1.2. Jogosultság: Az engedélyes jogosult 

– gyakorolni a magánpilóta szakszolgálati engedéllyel járó jogosításokat, 
– betölteni a parancsnokpilóta beosztást egypilótás gazdasági célú légiközlekedésben (kereskedelmi 
légi szállításban), belföldön, illetve külföldön, 
– másodpilóta beosztást betölteni többpilótás gazdasági célú légiközlekedésben (kereskedelmi légi 
szállításban), belföldön, illetve külföldön nemzetközi útvonal- és repül tér jogosításának megfelel en. 

2. Parancsnokpilóta képesítés 

2.1. Parancsnokpilóta képesítés megszerzésének és hosszabbításának feltételei: 

2.1.1. Életkor: betöltött 25. életév. 

2.1.2. Érvényes ATPL szakszolgálati engedély közforgalmi nemzetközi útvonal- és repül tér 
jogosítással. 

2.1.3. Szakismeret: A pályázónak hatósági vizsgabizottság el tt bizonyítania kell, hogy az 
engedélyben biztosított jogköröknek megfelel  szinten ismeri az alábbiakat: 

– légijog, 
– légiforgalmi szolgálatok és eljárások - repülési eljárások, 
– repülésbiztonsági el írások - repülési meteorológia, 
– légiszállítási ismeretek. 

2.1.4. Repülési tapasztalat 

– 1500 repült óra, ebb l legalább 950 óra jobb ülésben jogosított másodpilótai beosztásban, továbbá 
– 300 repült óra oktató felügyelete mellett parancsnokpilóta beosztásban. 

2.1.5. Repülésgyakorlati vizsga 

2.1.5.1. Gyakorlati vizsgára a pályázó akkor bocsátható, ha a 2.1.3. pontban foglalt szakismeretb l a 
hatóság el tt sikeres vizsgát tett és a parancsnoki kiképzést befejezte. 

2.1.5.2. Sikeres repüléstechnikai vizsgagyakorlat után a pályázónak bizonyítania kell parancsnoki 
döntéshozatali képességeit útvonalon. 

2.1.6. Egészségi alkalmasság: Meg kell felelnie a számára el írt egészségi követelményeknek. 

2.1.7. Folyamatosság: 

a) Akkor osztható be a pilóta parancsnokpilóta feladatra többpilótás gazdasági célú légiközlekedésben 
(kereskedelmi légi szállításban) ha 

– a megel z  90 napban az adott típuson legalább 3 fel- és leszállást végrehajtott, 
– a megel z  90 napban legalább 1 fel- és leszállást teljesített. 

b) Ha a kihagyás eléri a 120 napot, akkor a pilótának útvonal-ellen rzésen kell részt vennie oktató 
felügyelete mellett. 
c) 120 napos kihagyás felett kiképz repülés vagy szimulátor használata kötelez . 

2.1.8. Hosszabbítás: 

a) Az üzemben tartónak igazolnia kell, hogy az engedélyes a megel z  12 hónapban a jogosított 
típuson legalább 200 repült órát, ezen belül 30 fel- és leszállást teljesített, és megfelelt a hatósági 
repüléstechnikai ellen rzésen. 
b) Amennyiben az engedélyes két típusjogosítással rendelkezik, az egyik típuson teljesítenie kell az 
a) pontban foglalt feltételeket és a másik típuson típusonként útvonalon legalább 24 felszállást kell 
teljesítenie. 
c) Hatósági repüléstechnikai ellen rzést 12 hónap alatt két alkalommal kell végrehajtani, amelyekb l 
az egyik szimulátor-ellen rzés lehet. Az ellen rzések közötti id szak 4 hónapnál kevesebb nem 
lehet. 
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d) Több típusjogosítással rendelkez  engedélyesnél típusonként külön-külön szimulátor-ellen rzés, 
valamint egy típuson útvonal-ellen rzés szükséges. 
 
2.2. Jogosultság: A részére meghatározott repül tér üzemelési minimum mellett az engedélyes 
jogosult 

– gyakorolni a magánpilóta szakszolgálati engedéllyel járó jogosításokat, 
– betölteni a parancsnokpilóta beosztást egypilótás gazdasági célú légiközlekedésben (kereskedelmi 
légi szállításban), belföldön, illetve külföldön, 
– másodpilóta beosztást betölteni többpilótás gazdasági célú légiközlekedésben (kereskedelmi légi 
szállításban), belföldön, illetve külföldön, 
– parancsnokpilóta beosztást betölteni többpilótás gazdasági célú légiközlekedésben (kereskedelmi 
légi szállításban), belföldön, illetve külföldön. 

3. Útvonaloktató/oktató jogosítás 

3.1. Útvonaloktató/oktató jogosítás megszerzésének és hosszabbításának feltételei: 

3.1.1. Életkor: betöltött 27. életév. 

3.1.2. Érvényes ATPL szakszolgálati engedély parancsnokpilóta jogosítással. 

3.1.3. Szakismeret: A pályázónak hatósági vizsgabizottság el tt bizonyítani kell, hogy az engedélyben 
biztosított jogköröknek megfelel  szinten ismeri az alábbiakat: 

– légi üzemeltetés, különös tekintettel a kiképzés alatt állók által elkövethet  hibákra, 
– a típus üzemeltetése és repülési sajátosságai oktató szemszögb l, 
– oktatási és vizsgáztatási módszertan. 

3.1.4. Repülési tapasztalat 

3.1.4.1. Útvonaloktató: A pályázónak legalább 800 repült óra parancsnokpilóta gyakorlattal kell 
rendelkeznie a kereskedelmi légi szállításban, ezen belül legalább 400 óra parancsnokpilóta gyakorlat 
azon a típuson, amelyikre az útvonal-oktatói jogosítás kéri. 

3.1.4.2. Oktató: A pályázónak legalább 1500 repült óra parancsnokpilóta gyakorlattal kell rendelkeznie 
a kereskedelmi légi szállításban, ezen belül legalább 500 óra parancsnokpilóta gyakorlat azon a 
típuson, amelyikre az oktatói jogosítás kéri. 

3.1.5. Repülésgyakorlati vizsga 

3.1.5.1. Gyakorlati vizsgára a pályázó akkor bocsátható, ha szakismeretb l a hatóság el tt sikeres 
vizsgát tett, és az oktató kiképzést befejezte. 

3.1.5.2. Útvonaloktató jogosításánál a gyakorlati vizsga anyaga: 1-2 útvonalrepülés, mely alatt a 
pályázónak bizonyítania kell alkalmasságát a nemzetközi útvonalrepülés végrehajtásáról a hatóság 
el tt, oktatói szinten. 

3.1.5.3. Oktató jogosításnál gyakorlati vizsga anyaga: 3-4 repülési gyakorlat, melyben a pályázónak 
bizonyítania kell a hatóság el tt, hogy az el írt repülési feladatokat - beleértve a repülés különleges 
eseteit is - be tudja mutatni, illetve a vizsgázó által elkövetett hibákat ki tudja javítani. Képesnek kell 
lennie egy pályázót feladatára módszeresen felkészíteni, és repülés után a végzett munkát kiértékelni. 

3.1.6. Egészségügyi alkalmasság: Meg kell felelnie a számára el írt egészségi követelményeknek. 

3.1.7. Folyamatosság: Ha az útvonaloktató/oktató 6 hónapnál hosszabb ideig csak parancsnokpilóta 
feladatokat lát el, és repülésoktatási vagy -ellen rzési feladatot nem végez, 2-3 felszállásból álló 
repüléstechnikai és 1 útvonal-ellen rzést kell végrehajtania oktatóval. 

3.1.8. Hosszabbítás: Az üzemben tartónak igazolnia kell, hogy az engedélyes a megel z  12 
hónapban legalább 50 órát oktatott vagy ellen rzött a jogosított típuson. E feltétel hiányában a 
jogosítás meghosszabbítása csak eredményes hatósági ellen rz  repülés alapján történhet. 
 
3.2. Jogosultság: 

– Biztosított jogkörének megfelel  szinten oktatni és ellen rizni a kijelölt feladatokat. 
– Szakmai min sítést készíteni. 
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„1. melléklet az 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelethez 
 
 

A szakszolgálati engedélyek megnevezése és szakmai alkalmassága 
 
 
A szakszolgálati engedélyek 
megnevezése 

Megszerezhet  jogosítások Szakmai alkalmasság 
érvényessége (hónap) 

Növendék UL A1 Pilóta 
Szakszolgálati Engedély 
(súlypontáthelyezéses 
kormányzású) 

  

UL A1 Pilóta Szakszolgálati 
Engedély 

Oktató, berepül   24 

Ejt erny s Szakszolgálati 
Engedély 

Oktató, beugró 24 

Légiutaskísér  Szakszolgálati 
Engedély 

 24 

Repülés üzemi tiszt - repül tér felügyel   
- forgalmi felügyel   
- el tér ügyeletes tiszt  
- terhelés-súlypontszámító tiszt 
- navigációs tiszt 

36 

„ 
 
            

18. melléklet a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelethez
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„2. melléklet az 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelethez 

UL A1 pilóta szakszolgálati engedélye 
 

 
1. UL A1 Növendék Pilóta Szakszolgálati Engedély 

 
1.1. Növendék pilóta képesítés megszerzésének feltételei: 
1.1.1. Életkor: betöltött 16. életév. 
1.1.2. Iskolai végzettség: alapfokú. 
1.1.3. Szakismeret: A pályázónak hatósági vizsgabizottság el tt bizonyítani kell a tanult szakterület 

alapfokú elméleti tudásszintjét. 
1.1.4. Egészségügyi alkalmasság: Meg kell felelnie a számára el írt egészségügyi követelményeknek. 
1.1.5. Jogosultság: Sikeres elméleti vizsga után az engedélyes jogosult UL A1 Növendék Pilóta 

Szakszolgálati Engedélyre, a kiképzési tematika alapján UL A1 kiképzés folytatására, oktató felügyelet 
mellett. 

 
2. UL A1 Pilóta Szakszolgálati Engedély 
 
2.1. UL A1 pilóta képesítés megszerzésének és hosszabbításának feltételei: 
2.1.1. Életkor: betöltött 17. életév. 
2.1.2. Iskolai végzettség: középfokú. 
2.1.3. UL A1 Növendék Pilóta Szakszolgálati Engedély 
2.1.4. Szakismeret: A pályázónak hatósági vizsgabizottság el tt bizonyítania kell, hogy az engedélyben 

biztosított jogköröknek megfelel  szinten ismeri az alábbiakat: 
- repüléselmélet, 
- aerodinamika, 
- szerkezettan, 
- motortan, 
- m szertan, 
- mechanika, 
- navigáció, 
- repülésmeteorológia, 
- típusismeret, 
- légi üzemeltetés, 
- üzemeltetési ismeretek, 
- légijog, 
- repülési szabályok, 
- repülési eljárások, 
- rádió-távbeszél  kezel i ismeret, 
- repülés-egészségügyi alapismeretek, 
- els segélynyújtás. 
2.1.5. Repülési tapasztalat 
a) alapfokú pilótakiképzés befejezése legalább 45 óra repült id vel. Aki rendelkezik vitorlázó-repül gép 

szakszolgálati engedéllyel, annak parancsnokpilótaként repült idejéb l a képzés idejébe 20%, de 
legfeljebb 15 óra beszámítható; 

b) a pályázó repül oktató felügyelete alatt legalább 10 óra egyedülrepülést köteles teljesíteni, amelybe 
beletartozik 5 óra egyedül végzett útvonalrepülés. 

2.1.6. Repülésgyakorlati vizsga: Gyakorlati vizsgára a pályázó akkor bocsátható, ha a kiképzést 
befejezte és a 2.1.4. pontban foglalt szakismeretr l sikeres vizsgát tett. 

2.1.7. A gyakorlati vizsga anyaga: 2 iskolakör, 1 légtér és legalább 30 perces útvonalrepülés, melynek 
során a pályázónak bizonyítania kell a hatóság el tt repül gépvezet i készségét egyszer  és bonyolult 
helyzetben. 

19. melléklet a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelethez
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2.1.8. Egészségügyi alkalmasság: Meg kell felelnie a számára el írt egészségi követelményeknek. 
2.1.9. Folyamatosság: Ha a megszakítás 150 repült óráig 6 hónapnál nem több. 
2.1.10. Ha a folyamatosság nincs biztosítva, kiképz  szervezetnél gyakorlatba hozó és min sít  

ellen rz  repülés szükséges. 
2.1.11. Hosszabbítás: Az engedélyesnek igazolnia kell, hogy 
a) a megel z  24 hónap alatt az engedélyes 10 órát és 2 útvonalat teljesített, 
b) megfelelt az el írt repüléstechnikai és útvonal-ellen rzésen. 
2.1.12. Jogosultság: Sikeres vizsga alapján az engedélyes jogosult: 
a) UL A1 parancsnok pilóta beosztás betöltésére, 
b) UL A1-en  – az adott jogosítással – egyéb gazdasági tevékenység végzésére  (18. életév betöltése 

után), ha a megel z  90 napban legalább 3 fel- és leszállást teljesítettek. 
 
2.2. UL A1 oktató jogosítás 
2.2.1. UL A1 oktató jogosítás megszerzésének feltételei: 
2.2.1.1. Életkor: betöltött 21. életév. 
2.2.1.2. Iskolai végzettség: középfokú. 
2.2.1.3. Érvényes UL A1 pilóta szakszolgálati engedély. 
2.2.1.4. Szakismeret: A pályázónak hatósági vizsgabizottság el tt bizonyítania kell, hogy az 

engedélyben biztosított jogköröknek megfelel  szinten ismeri a vonatkozó jogszabályokat, szakmai 
szabályokat. 

2.2.1.5. Repülési tapasztalat 
a) legalább 2 éve érvényes UL A1 pilóta szakszolgálati engedély, 
b) 150 repült óra UL A1, 
c) oktatói kiképzés. 
2.2.1.6. Ha a folyamatosság nincs biztosítva, kiképz  szervezetnél gyakorlatba hozó és min sít  

ellen rz  repülés szükséges. 
2.2.1.7. Jogosultság: Sikeres vizsga alapján az engedélyes jogosult a megszerzett jogosításnak 

megfelel en UL A1 pilóták kiképzésére, kiképzésének vezetésére, vizsgáztatására, gyakorlati 
ellen rzésére és gazdasági célú személyszállításra. 
 

2.3. UL A1 berepül  jogosítás 
2.3.1. UL A1 berepül  jogosítás megszerzésének feltételei: 
2.3.2. Életkor: betöltött 23. életév. 
2.3.3. Iskolai végzettség: fels fokú. 
2.3.3. Érvényes UL A1 pilóta szakszolgálati engedély. 
2.3.4. Szakismeret: A pályázónak hatósági vizsgabizottság el tt bizonyítania kell, hogy az engedélyben 

biztosított jogköröknek megfelel  szinten ismeri az alábbiakat: 
- szilárdságtan. 
2.3.5. Repülési tapasztalat: 400 repült óra UL A1-en. 
2.3.6. Repülésgyakorlati vizsga: Gyakorlati vizsgára a pályázó akkor bocsátható, ha a berepül  

kiképzést befejezte és a 2.3.4. pontban meghatározott szakismeretekb l sikeres vizsgát tett. 
2.3.7. A gyakorlati vizsga anyaga: 1 légtérrepülés, melynek során a pályázónak bizonyítania kell a 

hatóság el tt repülési készségét a légijárm  berepülési programjának végrehajtásában és a berepülési 
jegyz könyv vezetésében. 

2.3.8. Egészségügyi alkalmasság: Meg kell felelnie a számára el írt egészségi követelményeknek. 
2.3.9. Folyamatosság: Ha a berepül pilóta 12 hónapnál hosszabb ideig UL A1-en berepülést nem 

végez, berepülési alkalmasságát hatósági ellen rz  berepülési feladat keretében bizonyítania kell. 
2.3.10. Jogosultság: Sikeres vizsga alapján az engedélyes jogosult UL A1-en a jóváhagyott berepülési 

utasításban meghatározott és üzemképesnek nyilvánított légijárm  berepülésének végrehajtására.”
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„3. melléklet az 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelethez 
 

Ejt erny s oktató szakszolgálati engedély, ejt erny  beugrói jogosítás 

1.1. Ejt erny s oktató szakszolgálati engedély megszerzésének és hosszabbításának feltételei: 
1.1.1. Életkor: betöltött 22. életév. 
1.1.2. Végzettség: középfokú (12 osztály). 
1.1.3. Szakismeret: A pályázónak hatósági vizsgán bizonyítania kell, hogy az engedélyben biztosított 

jogkörnek megfelel  szinten ismeri: 
- a vonatkozó szabályokat, ugrásszervez i, ugrásszolgálatok, bemutató ugrás szervez i oktatási 

normatívákat (hogyan kell oktatni, pedagógiai ismeretek), 
- általános ismeretek: aerodinamika, légkörtan, légijog, rendeletek, el írások ismerete. 
1.1.4. Tapasztalat: 
- a pályázónak F.A.I. „C” jogosítással és legalább 300 szabades  ejt erny s ugrással kell rendelkeznie, 
- a pályázónak igazolnia kell, hogy az utolsó 12 hónapban végrehajtott 50 ejt erny s ugrást. 
1.1.5. Gyakorlati vizsga: 
- gyakorlati vizsgára a pályázó akkor bocsátható, ha a szakismeretb l sikeres vizsgát tett, és az oktatói 

kiképzést befejezte, 
- a gyakorlati vizsgát a hatóság végzi. 
1.1.6. A gyakorlati vizsga anyaga: Ejt erny s ugrásszervez , ugrásszolgálatok, oktatói feladatok 

ellátásából a kijelölt vizsgáztató határozza meg. 
1.1.7. Egészségi alkalmasság: Meg kell felelnie a magánpilóta számára el írt egészségi 

követelményeknek. 
1.1.8. Folyamatosság: 
1.1.8.1. Ha az ejt erny zésben a megszakítás 12 hónapnál nem több. 
1.1.8.2. Ha a folyamatosság nincs biztosítva, hatósági vizsgát kell tenni. 
1.1.9. Hosszabbítás: Az üzemben tartónak igazolnia kell, hogy az engedélyes a megel z  24 hónapon 

belül, az utolsó 12 hónapban minimum 25 ugrást hajtott végre, és 2 szaktanfolyamot vezetett. 
1.1.10. Az oktatói szakszolgálati engedély hosszabbításának egyéni elbírálásának feltételei: 
- A hatóság egyéni elbírálás alapján felmentést adhat annak a pályázónak, aki 

= az utolsó 12 hónapban 50 ugrást hajtott végre vagy 4 szaktanfolyamot vezetett, vagy 
= az utolsó 12 hónapban minimum 10 ugrásvezet i szolgálatot látott el, vagy 
= a klub, az egyesület vagy a szakág megválasztott vezet je, amit megfelel en igazol. 

- A hatóság egyéni elbírálás alapján ugrásra nem jogosító felmentést adhat annak a pályázónak, aki 
egészségi alkalmassági vizsgálaton nem felelt meg, de az utolsó 12 hónapban legalább 2 
szaktanfolyamot vezetett, és minimum 10 alkalommal ugrásszolgálatot látott el, amit megfelel en igazol. 

1.2. Jogosultság: Sikeres vizsga esetén az engedélyes jogosult: 
- ejt erny s ugrás és kiképzés szervezésére és irányítására, 
- ejt erny s bemutató ugrás szervezésére, 
- ejt erny s ugrásszolgálatok ellátására, 
- a képesítésének megfelel  szakirányú tevékenység ellátására a kiképzési tematikában 

meghatározottak szerint kereskedelmi, nem kereskedelmi tevékenység keretében. 
 
2.1. Ejt erny  beugrói jogosítás megszerzésének és hosszabbításának feltételei: 
2.1.1. Életkor: betöltött 24. életév. 
2.1.2. Érvényes ejt erny s oktatói szakszolgálati engedély. 
2.1.3. Szakismeret: A pályázónak hatósági vizsgán bizonyítani kell, hogy az engedélyben biztosított 

jogkörnek megfelel  szinten ismeri: 
- a vonatkozó el írásokat, 
- 24 hónapos oktatói gyakorlattal rendelkezik. 
2.1.4. Tapasztalat: 
- a pályázónak F.A.I. „D” jogosítással kell rendelkeznie, 
- a pályázónak 2 éves oktatói szakszolgálati engedéllyel kell rendelkeznie, 

20. melléklet a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelethez
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- a pályázónak „A”, „B”, „C” kategóriás ment  és tartalék ejt erny  hajtogatói szakvizsgával kell 
rendelkeznie, 

- III. osztályú javító min sítéssel kell, hogy rendelkezzen, 
- a pályázónak igazolnia kell, hogy az utolsó 12 hónapban végrehajtott 50 ejt erny s ugrást vagy 

minimum 5 szakirányú tanfolyamot vezetett. 
2.1.5. Gyakorlati vizsga: Gyakorlati vizsgára a pályázó akkor bocsátható, ha a szakismeretb l sikeres 

vizsgát tett, és az oktatói kiképzést befejezte. 
2.1.6. A gyakorlati vizsga anyaga: A hatóság által kijelölt vizsgáztató határozza meg. 
2.1.7. Egészségi alkalmasság: Meg kell felelnie a magánpilóta légi járm -vezet  számára el írt 

egészségi követelményeknek. 
2.1.8. Folyamatosság: 
- ha az ejt erny zésben a megszakítás 12 hónapnál nem több, 
- ha a folyamatosság nincs biztosítva, új vizsgát kell tenni. 
2.1.9. Hosszabbítás: 
2.1.9.1. Az üzemben tartónak igazolnia kell, hogy az engedélyes a megel z  24 hónapon belül 12 

hónaponként minimum 25 ugrást hajtott végre, vagy 2 szaktanfolyamot vezetett, és 2 kísérleti vagy 
beugrást vagy 8 bedobást teljesített. 

2.1.9.2. A beugrói szakszolgálati engedély hosszabbítási feltételei alól a légiközlekedési hatóság egyéni 
elbírálás alapján felmentést adhat annak a pályázónak, aki az utolsó 12 hónapban 50 ugrást vagy 4 
szaktanfolyamot vezetett, és 10 kísérleti vagy beugrást hajtott végre vagy 15 bedobást teljesített, amelyet 
megfelel képpen igazol. 

2.2. Jogosultság: Sikeres vizsga alapján az engedélyes jogosult kísérleti ejt erny s ugrás, beugrás és 
bedobás végrehajtására.” 



23578 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám

 
 
 

„4. melléklet az 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelethez 
 

Légiutas-kísér  szakszolgálati engedélye 
 
 
Légiutas-kísér  szakszolgálati engedély 
 
1. Légiutas-kísér  szakszolgálati engedély megszerzésének és hosszabbításának feltételei: 
1.1. Életkor: betöltött 19. életév. 
1.2. Iskolai végzettség: középfokú. 
1.3. Nyelvismeret: egy világnyelv ismeretében középfokú vizsga. 
1.4. Szakismeret: A pályázónak hatósági vizsgabizottság el tt bizonyítani kell, hogy az engedélyben 
biztosított jogköröknek megfelel  szinten ismeri az alábbiakat: 
- légijog, 
- légi járm vek, amelyekre jogosítást kér, 
- az általa kezelt fedélzeti és biztonsági berendezések m ködése, 
- vészhelyzetekben ellátandó feladatok az adott légi járm veken, 
- kereskedelmi, utas- és áruforgalmi ismeretek, 
- els segélynyújtás alapszabályai, 
- repül -egészségügyi alapismeretek. 
1.5. Repülési tapasztalat: A pályázónak bizonyítania kell gyakorló repülések során, hogy a repülést jól t ri. 
1.6. A gyakorlati vizsga: 
1.6.1. Gyakorlati vizsgára a pályázó akkor bocsátható, ha a 1.4. pontban meghatározott szakismeretekb l 
sikeres vizsgát tett, és a kiképzést befejezte. 
1.6.2. A gyakorlati vizsga anyaga: 
- a légi járm  fedélzeti és biztonsági berendezéseinek kezelése, 
- mentési gyakorlat mindazokon a légi járm veken, amelyekre jogosítása kiterjed, 
- vízimentési gyakorlat végrehajtása. 
1.7. Egészségügyi alkalmasság: Meg kell felelnie a számára el írt egészségi követelményeknek. 
1.8. Folyamatosság: Nem osztható be a légiutas-kísér  útvonalrepülésre, 
- ha a megszakítás 3 hónapnál több, de 6 hónapnál kevesebb, 1 ellen rz  útvonalrepülést kell 
végrehajtania a szakági vezet  rendelkezése szerint, 
- ha a megszakítás a 6 hónapot meghaladja, üzemben tartói ismeretfelújító vizsgát kell tenni a fedélzeti 
vészhelyzeti berendezések kezeléséb l, és a szakági vezet  rendelkezése szerint minden jogosított 
típuson ellen rz  repülésen kell megfelelnie, 
- 12 hónapos megszakítás esetén ugyanezt a hatósági ellen rzéssel kell végrehajtani. 
1.9. Hosszabbítás: Az engedélyesnek igazolnia kell, hogy 
- az elmúlt 24 hónap folyamán els segélynyújtásból sikeres vizsgát tett, 
- az elmúlt 12 hónapban részt vett a jogosított légi járm vek mentési gyakorlatán, 
- sikeres gyakorlati vizsgát tett a jogosított típusok fedélzeti és biztonsági berendezéseinek kezeléséb l. 
 
2. Jogosultság: 
2.1. Sikeres vizsga alapján a szakszolgálati engedély engedélyese jogosult az engedélyben megjelölt 
légijárm  típusokon légiutas-kísér i munkakör ellátására. 
2.2. Érvényes szakszolgálati engedély birtokában maximum 3 típusjogosításra kötelezett légi 
járm típuson láthat el szakszolgálati tevékenységet az engedélyes.” 
 

21. melléklet a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelethez
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„5. melléklet az 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelethez 

Repülés üzemi tiszt szakszolgálati engedély 

Általános rendelkezések 
1. A repülés üzemi tiszt szakszolgálati engedély megszerzésének és hosszabbításának feltételei: 
1.2. Életkor: betöltött 21. életév. 
1.3. Iskolai végzettség: középfokú. 
1.4. Nyelvismeret: angol, az üzemeltet  által meghatározott szinten. 
1.5. Szakismeret: A pályázónak hatósági vizsgabizottság el tt bizonyítani kell, hogy az engedélyben 
biztosított jogköröknek megfelel  szinten ismeri az adott szakterület sajátosságait. 
1.6. A repülés üzemi tiszt tevékenység ellátásához a pályázónak meg kell szereznie az alábbi képesítések 
valamelyikét: 
- repül tér-felügyel , 
- forgalmi felügyel , 
- el tér-ügyeletes tiszt, 
- terhelés-, súlypontszámító tiszt, 
- navigációs tiszt. 
1.7. Tapasztalat: Legalább 3 hónapos munkahelyi gyakorlat képesített repülés üzemi tiszt felügyelete 
mellett. 
1.8. Folyamatosság: Ha a munkamegszakítás id tartama meghaladja a 6 hónapot, de 12 hónapnál 
kevesebb, üzemben tartói vizsgát kell tenni. Ha a munka folyamatos megszakításának id tartama 
meghaladja a 12 hónapot hatósági vizsgát kell tenni. 
1.9. Hosszabbítás: Az üzemben tartónak igazolnia kell, hogy az engedélyesnek a megel z  36 hónap 
során 6 hónapnál hosszabb folyamatos munkamegszakítása nem volt. 
1.10. Jogosultság: Sikeres vizsga alapján az engedélyes jogosult a szakszolgálati engedélyben biztosított 
jogkörének megfelel  tevékenységet ellátni.” 
 
 

22. melléklet a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelethez
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„6. melléklet az 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelethez 
 
 

Szakszolgálati engedélyek tartalma és formája 
 
 

1. Légiutas-kísér  szakszolgálati engedély 
 
1.1. Tartalmi és formai követelmény: 
 
A légiközlekedési hatóság által e rendelettel összhangban kiadott szakszolgálati engedélyek a következ  
részleteket tartalmazzák: 

 
a) Tartalom. Az adatpont (pl: I, II, III stb.) mindig ugyanolyan nyomtatott formátumban legyen feltüntetve, 
mint az adat f címe (pl: Kiállító állam, Engedélyszám stb.). Az I-XI pontok az állandó adatok, a XII-XIV 
pontok a változó adatok, melyek megjeleníthet ek a f  formátum elkülöníthet  függelékeként, vagy 
önállóan is. Bármely önálló vagy elkülöníthet  függeléken egyértelm en fel kell tüntetni, hogy az a 
szakszolgálati engedély része.  

1. Állandó adatpontok 
(I) Kiállító állam (State of issue) 
(II) Az engedély típusa, els  kiadás dátuma és az ország kódja (Title of Licence, date of initial 

issue, and country code) 
(III) ”H” bet vel kezd d  engedélyszám (Licence number), melyet egy számkód és/vagy arab 

számokból illetve latin bet kb l álló kód követ 
(IV) Engedélyes neve (Last and first name of licence holder) 
(V) Cím (utca, város, megye, irányítószám) (Address (Street, town, area, zip code)) 
(VI) Állampolgárság (Nationality) 
(VII) Engedélyes sajátkez  aláírása (Signature of holder) 
(VIII) Kiállító hatóság (Issuing Authority) 
(IX) Érvényesség (Validity) 
(X) Kiállító aláírása és dátum (Signature of issuing officer and date) 
(XI) Kiállító hatóság bélyegz je (Seal or stamp of issuing Authority) 
 

2. Változó elemek 
(XII) Jogosítások (Ratings)- a légijárm  típusának meghatározása  
(XIII) Kiadás dátuma 
(XIV) A légiközlekedési hatóság által megkövetelt bármely további részlet. 

 
(b) Anyag. A használatos papír alkalmas legyen arra, hogy megel zzön, illetve kimutasson bármiféle 
változtatást vagy törlést. A formanyomtatványra kerül  bármilyen bejegyzésr l vagy áthúzásról legyen 
egyértelm , hogy a légiközlekedési hatóság felhatalmazásával történt.  

 
(c) Szín. E rendeletnek megfelel en kiállított szakszolgálati engedélyeket fehér szín  anyagon kell kiadni. 

 
(d) Nyelv. A szakszolgálati engedélyeket magyar és angol nyelven kell kiadni.  

23. melléklet a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelethez
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2. Repülés üzemi tiszt szakszolgálati engedély 
 
2.1. Tartalmi és formai követelmény: 
 
A légiközlekedési hatóság által e rendelettel összhangban kiadott szakszolgálati engedélyek a következ  
részleteket tartalmazzák: 

 
a) Tartalom. Az adatpont (pl: I, II, III stb.) mindig ugyanolyan nyomtatott formátumban legyen feltüntetve, 
mint az adat f címe (pl: Kiállító állam, Engedélyszám stb.). Az I-XI pontok az állandó adatok, a XII-XIV 
pontok a változó adatok, melyek megjeleníthet ek a f  formátum elkülöníthet  függelékeként, vagy 
önállóan is. Bármely önálló vagy elkülöníthet  függeléken egyértelm en fel kell tüntetni, hogy az a 
szakszolgálati engedély része.  

1. Állandó adatpontok 
(I) Kiállító állam (State of issue) 
(II) Az engedély típusa, els  kiadás dátuma és az ország kódja (Title of Licence, date of initial 

issue, and country code) 
(III) ”H” bet vel kezd d  engedélyszám (Licence number), melyet egy számkód és/vagy arab 

számokból illetve latin bet kb l álló kód követ 
(IV) Engedélyes neve (Last and first name of licence holder) 
(V) Cím (utca, város, megye, irányítószám) (Address (Street, town, area, zip code)) 
(VI) Állampolgárság (Nationality) 
(VII) Engedélyes sajátkez  aláírása (Signature of holder) 
(VIII) Kiállító hatóság (Issuing Authority) 
(IX) Érvényesség (Validity) 
(X) Kiállító aláírása és dátum (Signature of issuing officer and date) 
(XI) Kiállító hatóság bélyegz je (Seal or stamp of issuing Authority) 
 

2. Változó elemek 
(XII) Kategória meghatározása  
(XIII) Kiadás dátuma 
(XIV) A légiközlekedési hatóság által megkövetelt bármely további részlet. 

 
(b) Anyag. A használatos papír alkalmas legyen arra, hogy megel zzön, illetve kimutasson bármiféle 
változtatást vagy törlést. A formanyomtatványra kerül  bármilyen bejegyzésr l vagy áthúzásról legyen 
egyértelm , hogy a légiközlekedési hatóság felhatalmazásával történt.  

 
(c) Szín. E rendeletnek megfelel en kiállított szakszolgálati engedélyeket fehér szín  anyagon kell kiadni. 

 
(d) Nyelv. A szakszolgálati engedélyeket magyar és angol nyelven kell kiadni. 
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3. Ejt erny s szakszolgálati engedély 

 
3.1. Tartalmi és formai követelmény: 
 
A légiközlekedési hatóság által e rendelettel összhangban kiadott szakszolgálati engedélyek a következ  
részleteket tartalmazzák: 

 
a) Tartalom. Az adatpont (pl: I, II, III stb.) mindig ugyanolyan nyomtatott formátumban legyen feltüntetve, 
mint az adat f címe (pl: Kiállító állam, Engedélyszám stb.). Az I-XI pontok az állandó adatok, a XII-XIV 
pontok a változó adatok, melyek megjeleníthet ek a f  formátum elkülöníthet  függelékeként, vagy 
önállóan is. Bármely önálló vagy elkülöníthet  függeléken egyértelm en fel kell tüntetni, hogy az a 
szakszolgálati engedély része.  

1. Állandó adatpontok 
(I) Kiállító állam (State of issue) 
(II) Az engedély típusa, els  kiadás dátuma és az ország kódja (Title of Licence, date of initial 

issue, and country code) 
(III) ”H” bet vel kezd d  engedélyszám (Licence number), melyet egy számkód és/vagy arab 

számokból illetve latin bet kb l álló kód követ 
(IV) Engedélyes neve (Last and first name of licence holder) 
(V) Cím (utca, város, megye, irányítószám) (Address (Street, town, area, zip code)) 
(VI) Állampolgárság (Nationality) 
(VII) Engedélyes sajátkez  aláírása (Signature of holder) 
(VIII) Kiállító hatóság (Issuing Authority) 
(IX) Érvényesség (Validity) 
(X) Kiállító aláírása és dátum (Signature of issuing officer and date) 
(XI) Kiállító hatóság bélyegz je (Seal or stamp of issuing Authority) 
 

2. Változó elemek 
(XII) Jogosítások (Ratings)  
(XIII) Kiadás dátuma 
(XIV) A légiközlekedési hatóság által megkövetelt bármely további részlet. 

 
(b) Anyag. A használatos papír alkalmas legyen arra, hogy megel zzön, illetve kimutasson bármiféle 
változtatást vagy törlést. A formanyomtatványra kerül  bármilyen bejegyzésr l vagy áthúzásról legyen 
egyértelm , hogy a légiközlekedési hatóság felhatalmazásával történt.  

 
(c) Szín. E rendeletnek megfelel en kiállított szakszolgálati engedélyeket fehér szín  anyagon kell kiadni. 

 
(d) Nyelv. A szakszolgálati engedélyeket magyar és angol nyelven kell kiadni. 
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4. ULA1 szakszolgálati engedély 
 
4.1. Tartalmi és formai követelmény: 
 
A légiközlekedési hatóság által e rendelettel összhangban kiadott szakszolgálati engedélyek a következ  
részleteket tartalmazzák: 

 
a) Tartalom. Az adatpont (pl: I, II, III stb.) mindig ugyanolyan nyomtatott formátumban legyen feltüntetve, 
mint az adat f címe (pl: Kiállító állam, Engedélyszám stb.). Az I-XI pontok az állandó adatok, a XII-XIV 
pontok a változó adatok, melyek megjeleníthet ek a f  formátum elkülöníthet  függelékeként, vagy 
önállóan is. Bármely önálló vagy elkülöníthet  függeléken egyértelm en fel kell tüntetni, hogy az a 
szakszolgálati engedély része.  

1. Állandó adatpontok 
(I) Kiállító állam (State of issue) 
(II) Az engedély típusa, els  kiadás dátuma és az ország kódja (Title of Licence, date of initial 

issue, and country code) 
(III) ”H” bet vel kezd d  engedélyszám (Licence number), melyet egy számkód és/vagy arab 

számokból illetve latin bet kb l álló kód követ 
(IV) Engedélyes neve (Last and first name of licence holder) 
(V) Cím (utca, város, megye, irányítószám) (Address (Street, town, area, zip code)) 
(VI) Állampolgárság (Nationality) 
(VII) Engedélyes sajátkez  aláírása (Signature of holder) 
(VIII) Kiállító hatóság (Issuing Authority) 
(IX) Érvényesség (Validity) 
(X) Kiállító aláírása és dátum (Signature of issuing officer and date) 
(XI) Kiállító hatóság bélyegz je (Seal or stamp of issuing Authority) 
 

2. Változó elemek 
(XII) Jogosítások (Ratings)  
(XIII) Kiadás dátuma 
(XIV) A légiközlekedési hatóság által megkövetelt bármely további részlet. 

 
(b) Anyag. A használatos papír alkalmas legyen arra, hogy megel zzön, illetve kimutasson bármiféle 
változtatást vagy törlést. A formanyomtatványra kerül  bármilyen bejegyzésr l vagy áthúzásról legyen 
egyértelm , hogy a légiközlekedési hatóság felhatalmazásával történt.  

 
(c) Szín. E rendeletnek megfelel en kiállított szakszolgálati engedélyeket fehér szín  anyagon kell kiadni. 

 
(d) Nyelv. A szakszolgálati engedélyeket magyar és angol nyelven kell kiadni.” 
 



A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

33/2009. (VI. 30.) KHEM
rendelete

a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati
kiírás feltételeirõl, a pályázat minimális tartalmi
követelményeirõl, valamint a pályázati eljárás

szabályairól

A vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi LXXXVI. tör -
vény 170.  § (2) be kez dés 16. és 17. pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján, a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 133/2008. (V. 14.)
Korm. ren de let 1.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro -
zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed

a) a szél erõ mû vi ka pa ci tás-lé te sí té si jo go sult sá got
igény lõ, a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény (a továb biak ban: Ptk.) 685.  § c) pont já ban
meg ha tá ro zott, bel föl di szék hellyel ren del ke zõ gazdál -
kodó szer ve zet re, va la mint a Ma gyar Ener gia Hi va tal ra
(a továb biak ban: Hi va tal),

b) az el osz tó vagy át vi te li há ló zat hoz csat la ko zó olyan
szél erõ mû re, amely

ba) a ház tar tá si mé re tet meg ha lad ja, de a 0,5 MW tel je -
sí tõ ké pes sé get nem éri el (nem en ge dély kö te les kis erõ -
mû), vagy

bb) 0,5 MW vagy ezt meg ha la dó tel je sí tõ ké pes sé gû, de 
az 50 MW tel je sí tõ ké pes sé get nem éri el,

c) a vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi LXXXVI. tör -
vény (a továb biak ban: VET)

ca) 7.  § (2) be kez dé se sze rin ti szél erõ mû és szél erõ mû
park (a továb biak ban együtt: szél erõ mû) ka pa ci tás lé te sí -
té sé re, bõ ví té sé re, el osz tó vagy át vi te li há ló zat hoz tör té nõ
csat la koz ta tá sá ra,

cb) sze rin ti, az el osz tó vagy át vi te li há ló zat hoz nem
csat la ko zó kis erõ mû lé te sí té sé re jo go sí tó kis erõ mû vi
össze vont en ge déllyel ren del ke zõ szél erõ mû el osz tó vagy
át vi te li há ló zat hoz tör té nõ csat la koz ta tá sá ra

(a továb biak ban együtt: lé te sí tés) irá nyu ló pá lyá za ti ki írás
fel té te le i re, a pá lyá zat mi ni má lis tar tal mi kö ve tel mé nye i -
re, va la mint a pá lyá za ti el já rás ra.

(2) Nem ter jed ki a ren de let ha tá lya a vil la mos mû höz
nem csat la ko zó és a ház tar tá si mé re tû szél erõ mû re.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) hir det mény: a pá lyá zat ki írá sá ról  szóló ér te sí tés,

amely ben a Hi va tal az e ren de let ben fog lal tak sze rint ér te -
sí tést tesz köz zé a pá lyá za ti el já rás meg in dí tá sá ról,

b) szél erõ mû vi ka pa ci tás-lé te sí té si jo go sult ság: fel ha -
tal ma zás, amely a pá lyá zat nyer te se ré szé re biz to sít ja,
hogy

ba) az 1.  § (1) be kez dés b) pont ba) al pont já ban fog lalt
szél erõ mû ka pa ci tás lé te sí té sé re pá lyá zó az e ren de let sze -
rint le foly ta tott pá lyá za ton el nyert mér té kû új szél erõ mû vi
ka pa ci tást lé te sít sen,

bb) az 1.  § (1) be kez dés b) pont bb) al pont já ban fog lalt
szél erõ mû ka pa ci tás lé te sí té sé re pá lyá zó a VET 74.  §
(1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott en ge dély irán ti
ké rel met nyújt son be új szél erõ mû vi (e ren de let sze rint
 lefolytatott pá lyá za ton el nyert mér té kû) ka pa ci tás lé te sí té -
sé re,

bc) az 1.  § (1) be kez dés c) pont cb) al pont ja sze rin ti
 pályázó a szél erõ mû vet el osz tó vagy át vi te li há ló zat hoz
csat la koz tas sa, és a kis erõ mû vi össze vont en ge dély e vo -
nat ko zás ban tör té nõ mó do sí tá sa iránt ké rel met nyújt -
son be,

c) ki írá si do ku men tá ció: a pá lyá za ti el já rás és a pá lyá -
zat be nyúj tá sá nak rész le tes sza bá lya it tar tal ma zó do ku -
men tá ció,

d) pá lyá zat: a pá lyá zó ál tal a pá lyá za ti el já rás ke re té -
ben be nyúj tott aján lat,

e) pá lyá za ti el já rás: új szél erõ mû vi ka pa ci tás lé te sí té -
sé re, va la mint az 1.  § (1) be kez dés c) pont cb) al pont ja sze -
rin ti kis erõ mû el osz tó vagy át vi te li há ló zat hoz tör té nõ
csat la koz ta tá sá ra vo nat ko zó, e ren de let sze rint le foly ta tott
pá lyáz ta tá si el já rás,

f) pá lyá zó: a hir det mény és a ki írá si do ku men tá ció
alap ján szél erõ mû vi ka pa ci tás-lé te sí té si jo go sult sá got
(a továb biak ban: jo go sult ság) sze rez ni kí vá nó, a Ptk.
685.  § c) pont já ban meg ha tá ro zott gaz dál ko dó szer ve zet,

g) tár sa ság cso port: azon vál lal ko zá sok összes sé ge,
ame lyek a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény 3.  §
(2) be kez dés 7. pont ja sze rint kap csolt vál lal ko zás nak
 minõsülnek.

(2) Az (1) be kez dés ben nem sze rep lõ fo gal ma kat a VET 
és a vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bá lyok sze rint kell ér tel -
mez ni.

A pályázati eljárás célja

3.  §

(1) A pá lyá za ti el já rás cél ja
a) a fel hasz ná lói igé nyek ki elé gí té se ér de ké ben új, kor -

sze rû szél erõ mû ka pa ci tá sok lé te sí té sé nek elõ se gí té se,
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b) a fenn tart ha tó fej lõ dés ér de ké ben az ener gia ha té -
kony ság, az ener gia ta ka ré kos ság el ve i nek ér vé nye sí té se,
va la mint a meg úju ló ener gia for rás ból ter melt vil la mos
ener gia rész ará nyá nak nö ve lé se, to váb bá

c) a jo go sult ság üzem gaz da sá gi és nem zet gaz da sá gi
szem pont ból ha té kony, át lát ha tó, be fo lyás men tes, az
egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek meg fe le lõ szét osz tá -
sa a mû sza ki lag kor lá to zott le he tõ sé gek re  való te kin tet tel,
a vil la mos ener gia-rend szer sza bá lyoz ha tó sá gá nak és biz -
ton sá gos mû kö dé sé nek fenn tar tá sa mel lett.

(2) A pá lyá za ti el já rás ré szét ké pe zõ ér té ke lé si el já rás
cél ja a ki írá si do ku men tá ció sze rin ti pá lyá za ti el já rás tár -
gyát ké pe zõ jo go sult ság te kin te té ben azok nak a pá lyá zók -
nak a ki vá lasz tá sa, akik az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
szem pont rend szer nek összes sé gé ben a leg in kább megfe -
lelõ pá lyá za tot nyúj tot ták be.

A Hivatal eljárására vonatkozó különös szabályok

4.  §

(1) A pá lyá za ti el já rás le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos fel -
ada to kat – ide ért ve kü lö nö sen a hir det mény el ké szí té sét és
köz zé té te lét, a ki írá si do ku men tá ció ki dol go zá sát, va la -
mint a pá lyá za tok ér té ke lé sét – a Hi va tal lát ja el.

(2) A Hi va tal e ren de let sze rin ti el já rá sá ra – a
(3)–(4) be kez dés sze rin ti el té rés sel – a VET 168.  § (2)–(3), 
(9)–(13) és (15) be kez dé sét, va la mint az e ren de let ben nem 
sza bá lyo zott egyéb kér dé sek ben a köz igaz ga tá si ha tó sá gi
el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló tör vényt (a továb biak -
ban: Ket.) kell al kal maz ni.

(3) A Hi va tal e ren de let sze rin ti el já rá sa so rán az ügy in -
té zé si ha tár idõ – ide nem szá mít va a 15.  § (1) be kez dé se
sze rin ti idõ tar ta mot – a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide jé nek
le jár tát kö ve tõ na pon kez dõ dik.

(4) A Hi va tal e ren de let sze rin ti el já rá sa so rán a Ket.
sze rin ti hir det mé nyi kéz be sí tés nek nincs he lye.

(5) A Hi va tal e ren de let sze rin ti el já rá sa – a (6) be kez dés 
ki vé te lé vel – mi nõ sí té si és ér té ke lé si sza kasz ból áll.

(6) A 6.  § (4) be kez dés c) pont ja sze rin ti pá lyá zat ese tén, 
ha a pá lyá zó meg fe lel a mi nõ sí té si sza kasz kö ve tel mé nye i -
nek, nyer tes pá lyá zó nak mi nõ sül. Ha a ki oszt ha tó kapa -
citás ke ve sebb, mint amennyit a pá lyá zók nyer tes sé ge ese -
tén ki kel le ne osz ta ni, a Hi va tal a pá lyá zók ál tal igé nyelt
ka pa ci tást ará nyo san csök ken ti.

(7) Az e ren de let sze rin ti pá lyá za ti el já rás nyel ve a ma gyar.

A pályázati eljárás elõkészítése

5.  §

(1) A Hi va tal min den év szep tem ber 15-éig – a há ló za ti
en ge dé lye sek be vo ná sá val – elem zést vé gez a vil la mos -

ener gia-rend szer kö zép tá von vár ha tó tel je sít mé nyé nek
egyen sú lyá ról, sza bá lyoz ha tó sá gá ról és biz ton sá gos mû -
kö dé sé rõl, amely nek so rán figye lembe ve szi

a) a rend szer sza bá lyo zá si el ve ket,
b) a rend szer jel lem zõ ket,
c) a vil la mos ener gia-el lá tá si szabályzatokat ,
d) a leg fej let tebb ha zai és nem zet kö zi gya kor la tot,

 valamint
e) a már üzem ben lévõ szél erõ mû vek mû kö dé si ta pasz -

ta la ta it.

(2) Az elem zés ben meg kell ál la pí ta ni, hogy
a) van-e le he tõ ség újabb szél erõ mû vi ka pa ci tás lé te sí -

té sé re,
b) a VET 7.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze -

rint mek ko ra szél erõ mû ka pa ci tás épít he tõ be az or szág
kü lön bö zõ te rü le te in és az egyes el osz tó há ló za ti en ge dé -
lye sek mû kö dé si te rü le te in, va la mint

c) mi lyen rend szer sza bá lyo zá si fel té te lek tel je sü lé se
szük sé ges az új szél erõ mû vi ter me lõ ka pa ci tás el osz tó
vagy át vi te li há ló zat ra csat la ko zá sá hoz.

(3) Az elem zést a Hi va tal a hon lap ján az elem zés el ké -
szí té sét köve tõen ha la dék ta la nul köz zé te szi.

(4) A há ló za ti en ge dé lye sek a Hi va tal fel szó lí tá sá ra
 kötelesek köz re mû köd ni az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott elem zés el ké szí té sé ben.

6.  §

(1) Ha az elem zés alap ján le he tõ ség van az el osz tó vagy
át vi te li há ló zat hoz csat la ko zó új szél erõ mû vi ter me lõ
 kapacitás lé te sí té sé re, a Hi va tal el ké szí ti a ki írá si do ku -
men tá ci ót, va la mint a VET 7.  § (3) be kez dé se sze rint – az
elem zés köz zé té te lét kö ve tõ 30 na pon be lül – hir det ményt
tesz köz zé sa ját hon lap ján, az Eu ró pai Unió Hi va ta los
Lap já ban, va la mint leg alább két or szá gos na pi lap ban. A
hir det mény köz zé té te lén az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap -
já ban tör té nõ köz zé té tel nap ját kell ér te ni.

(2) A hir det mény nek tar tal maz nia kell a ki írá si do ku -
men tá ció be szer zé sé nek he lyét, mód ját és ha tár ide jét, a
 kiíró meg ne ve zé sét, va la mint a ki írás tár gyát.

(3) A pá lyá za tot az el osz tó há ló za ti en ge dé lye sek mû -
kö dé si te rü le te i re vo nat ko zó an – há ló za ti en ge dély esen -
ként egyen lõ vagy el té rõ mér ték ben meg oszt va, il let ve
több mû kö dé si te rü le tet össze von va vagy az or szág egész
te rü le té re – le het ki ír ni.

(4) A Hi va tal a ki írá si do ku men tá ció el ké szí té sé nél,
a pá lyáz ta tás nál és az el bí rá lás nál kü lön szél erõ mû ka te gó -
ri á kat ál la pít hat meg a kö vet ke zõ szem pon tok sze rint:

a) a ház tar tá si mé re tet meg ha la dó, de a 0,5 MW-ot el
nem érõ tel je sí tõ ké pes sé gû (nem en ge dély kö te les) szél -
erõ mû vek, ame lyek a kö te le zõ át vé tel ke re té ben kí ván nak
ér té ke sí te ni,
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b) a 0,5 MW vagy an nál na gyobb, de az 5 MW-ot nem
meg ha la dó tel je sí tõ ké pes sé gû szél erõ mû vek, ame lyek
a kö te le zõ át vé tel ke re té ben kí ván nak ér té ke sí te ni,

c) az 5 MW vagy an nál na gyobb, de az 50 MW-ot nem
meg ha la dó tel je sí tõ ké pes sé gû szél erõ mû vek, ame lyek
a kö te le zõ át vé tel ke re té ben kí ván nak ér té ke sí te ni,

d) azon szél erõ mû vek, ame lyek nem kí ván nak részt
ven ni a vil la mos ener gia kö te le zõ át vé te li rend sze ré ben,

e) az el osz tó vagy át vi te li há ló zat hoz nem csat la ko zó
szél erõ mû el osz tó vagy át vi te li há ló zat hoz csatlakozta -
tása.

(5) A ki írá si do ku men tá ci ó nak tar tal maz nia kell
a) a pá lyá za ti el já rás rend jé re vo nat ko zó alap ve tõ sza -

bá lyo kat (kü lö nö sen a pá lyá zás fel té te lei, mód ja, a be nyúj -
tá si ha tár idõk, a pá lyá za ti el já rás ered mé nyes sé vagy ered -
mény te len né nyil vá ní tá sá nak fel té te lei, a ki írá si do ku men -
tá ció mó do sí tá sá nak fel té te lei),

b) az el nyer he tõ jo go sult ság rész le tes le írá sát és felté -
teleit,

c) a (4) be kez dés a)–e) pont ja sze rint lét re hoz ha tó ter -
me lõ ka pa ci tá so kat,

d) a 7.  § sze rin ti kon zul tá ció fel té te le it,
e) a 18.  § sze rin ti for rás ren del ke zés re ál lá sá nak iga zo -

lá sá ra vo nat ko zó fel té te le ket,
f) az ér té ke lés jog sza bá lyi ke re te ken be lü li to váb bi

rész le tes szem pont ja it, va la mint az ered mény közzététe -
lének mód ját.

Konzultáció

7.  §

A Hi va tal a ki írá si do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott
mó don, he lyen és idõ ben kon zul tá ci ót tart. A kon zul tá ci ót
leg ké sõbb a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát meg elõ zõ
30. mun ka na pon kell meg tar ta ni. A kon zul tá ci ón azok
a szer ve ze tek és a ki írá si do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott
szá mú kép vi se lõ ik ve het nek részt, akik a ki írá si do ku men -
tá ci ót – a hir det mény ben meg ha tá ro zott mó don – be sze -
rez ték.

Részvétel és a pályázat benyújtása

8.  §

(1) A pá lyá za ti el já rás ban nem ve het részt az a pá lyá zó,
a) aki olyan szél erõ mû ter me lõ ka pa ci tá sá nak lé te sí té -

sé re pá lyá zik, amely 50 MW vagy ezt meg ha la dó tel je sí tõ -
ké pes sé gû, il let ve amely a bõ ví tést köve tõen érné el vagy
ha lad ná meg az 50 MW tel je sí tõ ké pes sé get,

b) aki nek a hir det mény köz zé té te lé nek nap ján, il let ve
a be nyúj tá si ha tár idõ nap ján a Hi va tal lal szem ben le járt
ha tár ide jû el jár ási díj-fi ze té si vagy fel ügye le ti díj-fi ze té si
kö te le zett sé ge van,

c) aki nek a hir det mény köz zé té te lé nek nap ján egyéb,
60 nap nál ré geb ben le járt ese dé kes sé gû köz tar to zá sa van,
ki vé ve ha az adó ha tó ság szá má ra fi ze té si ha lasz tást vagy
rész let fi ze tést en ge dé lye zett,

d) aki vel szem ben a hir det mény köz zé té te lét meg elõ zõ
há rom nap tá ri éven be lül a bí ró ság – a jogi sze méllyel
szem ben ki szab ha tó bün te tõ jo gi in téz ke dé sek rõl  szóló tör -
vénnyel össz hang ban – bûn cse lek mény el kö ve té sét jog -
erõ sen meg ál la pí tot ta,

e) aki vel szem ben a hir det mény köz zé té te lét meg elõ zõ
há rom nap tá ri éven be lül a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás 
és a ver seny kor lá to zás ti lal má ról  szóló 1996. évi LVII. tör -
vény 11.  §-a vagy 21.  §-a, il let ve az Eu ró pai Kö zös sé get
lét re ho zó szer zõ dés 81. cik ke vagy 82. cik ke sze rin ti
 jogerõs és vég re hajt ha tó ver seny fel ügye le ti ha tá ro zat ban,
vagy an nak bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta ese tén a bí ró ság jog -
erõs és vég re hajt ha tó ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott és bír -
ság gal súj tott jog sza bály sér tést kö ve tett el,

f) aki nek ko ráb bi – öt év nél nem ré geb ben le zá rult –
köz be szer zé si el já rás alap ján vál lalt szer zõ dé ses kö te le -
zett sé gé nek meg sze gé sét jog erõs köz igaz ga tá si vagy bí ró -
sá gi ha tá ro zat meg ál la pí tot ta,

g) aki nek, aki jog elõd jé nek vagy aki vel egy tár sa ság -
cso port ba tar to zó vál lal ko zás nak a VET 74.  § (1) be kez dé -
se sze rin ti bár mely en ge dé lyét a hir det mény köz zé té te lét
meg elõ zõ tíz éven be lül vissza von ták,

h) aki a pá lyá za tá ban a pá lyá zat el bí rá lá sát ér dem ben
be fo lyá so ló  valótlan ada tot kö zölt,

i) – az 1.  § (1) be kez dés b) pont bb) al pont ja ese tén –
aki rõl meg ál la pít ha tó, hogy ré szé re a jog sza bá lyi fel té te -
lek nem tel je sü lé se  miatt nem ad ha tó ki a VET 74.  § (1) be -
kez dés a) pont ja sze rin ti en ge dély,

j) aki az új lé te sí ten dõ szél erõ mû vi ter me lõ ka pa ci tást
– a pá lyá zat be nyúj tá sá tól szá mí tot tan – há rom év nél ré -
geb ben gyár tott be ren de zés sel kí ván ja meg valósítani,

k) aki vég el szá mo lás alatt áll, vagy aki el len csõd- vagy 
fel szá mo lá si el já rás fo lya mat ban van,

l) aki a ki írá si do ku men tá ci ót nem a hir det mény ben
meg ha tá ro zott mó don sze rez te be,

m) aki az e ren de let sze rin ti ha tár idõ ben nem iga zol ta
a for rás ren del ke zés re ál lá sát,

n) aki a 20.  § (1) vagy (4) be kez dé se alap ján elveszí -
tette jo go sult sá gát a hir det mény köz zé té te lét kö ve tõ har -
ma dik év vé gé ig.

(2) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti ki zá ró okra vo nat -
ko zó an a pá lyá zó a pá lyá za ti el já rás so rán nyi lat ko zat ban
hoz zá já rul ah hoz, hogy az ál la mi adó ha tó ság, a vám ha tó -
ság, a szék hely vagy a ter me lõ te vé keny ség vég zé sé nek
 telephelye sze rin ti ön kor mány za ti adó ha tó ság a nyil ván -
tar tott adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to zá sá ra vo nat -
ko zó ada to kat a Hi va tal ré szé re át ad ja.

(3) Egy tár sa ság cso port hoz tar to zó vál lal ko zás köz vet -
le nül vagy köz vet ve csak egy – azo nos csat la ko zá si pon tot
meg je lö lõ – pá lyá za tot nyújt hat be.
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(4) Ha az 1.  § (1) be kez dés b) pont bb) al pont ja sze rin ti
szél erõ mû ka pa ci tás lé te sí té sé re irá nyu ló pá lyá zat nyer te -
sé vel szem ben a pá lyá za ti el já rás ered mé nyé nek ki hir de té -
se után, de még a VET 74.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti
en ge dély ki adá sa elõtt az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki zá ró ok me rül fel, vagy ez a pá lyá za ti el já rás ered mé nyé -
nek ki hir de té se után vá lik is mert té, ak kor a pá lyá zó nem
kap hat ja meg a VET 74.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti
en ge délyt.

(5) Ha az 1.  § (1) be kez dés b) pont ba) al pont ja sze rin ti
szél erõ mû ka pa ci tás lé te sí té sé re irá nyu ló pá lyá zat be nyúj -
tá sa ese tén a pá lyá zó val szem ben a pá lyá za ti el já rás ered -
mé nyé nek ki hir de té se után vá lik is mert té az (1) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott ki zá ró ok fenn ál lá sa, a Hi va tal a pá lyá -
zót a VET 96.  § (2) be kez dé se sze rint el tilt hat ja a te vé -
keny ség foly ta tá sá tól.

9.  §

 (1) A pá lyá zat kö te le zõ tar tal mi ele mei a kö vet ke zõk:
a) a pá lyá zó azo no sí tá sá ra al kal mas ada tok, kü lö nö sen

a neve, a cég jegy zék vagy nyil ván tar tá si szá ma, a szék he -
lye, az el ér he tõ sé ge (le ve le zé si címe, te le fon-, te le fax szá -
ma, e-ma il címe),

b) a ter ve zett szél erõ mû te lep he lyé nek ada tai, kü lö nö -
sen a hely raj zi szá ma, a címe, va la mint a ter ve zett szél erõ -
mû nek – szél erõ mû park ese tén az an nak ré szét ké pe zõ
 valamennyi szél erõ mû nek – a föld mé ré si és tér ké pé sze ti
te vé keny ség rõl  szóló jog sza bály sze rin ti egy sé ges or szá -
gos ve tü le ti ko or di ná tái (a továb biak ban: EOV koordi -
náta),

c) a szél ge ne rá tor ter ve zett be szer zé sé nek be mu ta tá sa,
d) a meg valósítani ter ve zett szél erõ mû mû sza ki ada tai,

kü lö nö sen
da) az erõ mû egy ség, a ter me lõ be ren de zés gyár tá si éve,
db) a sza bá lyo zá si ké pes ség az üze mi sza bály zat ban

meg ha tá ro zott mé rõ szá mok sze rin ti bon tás ban,
dc) a vil la mos ener gia-rend szer sza bá lyoz ha tó sá gát és

a fe szült ség mi nõ sé gé nek ja ví tá sát szol gá ló mû sza ki meg -
ol dá sok be mu ta tá sa,

dd) egy vo na las vil la mos kap cso lá si rajz (a szél erõ mû -
tõl a csat la ko zá si pon tig).

(2) A pá lyá zat hoz csa tol ni kell
a) a be épí tés re ter ve zett szél erõ mû lé te sí té sé hez más

jog sza bá lyok alap ján szük sé ges, a pá lyá zó ne vé re  szóló
kör nye zet vé del mi en ge dély és vil la mos ener gia-ipa ri épí -
té si en ge dély má so la tát,

b) a pá lyá zó arra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy a há ló -
za ti üzem irá nyí tás ke re té ben, il let ve a rend szer irá nyí tás
szem pont já ból szük sé ges ese tek ben hoz zá já rul ter me lé sé -
nek az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes vagy az át vi te li rend -
szer irá nyí tó ál ta li kor lá to zá sá hoz,

c) a pá lyá zó arra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy a ki írá si
do ku men tá ci ó ban fog lal ta kat ma gá ra néz ve kö te le zõ nek
 ismeri el,

d) a pá lyá zó arra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy vele
szem ben az e ren de let ben fog lalt ki zá ró ok nem áll fenn,

e) a nem a cég jegy zék ben nyil ván tar tott pá lyá zó ese tén
a nyil ván tar tás ba vé tel rõl  szóló ha tá ro za tot, va la mint
a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt, ha tá lyos
ala pí tó ok ira tot (egyéb lé te sí tõ ok ira tot), vagy an nak köz -
jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la tát,

f) a pá lyá zó ban leg alább 10% tu laj do ni ré sze se dés sel
vagy sza va zat tal (a továb biak ban: be fo lyás) ren del ke zõ
sze mély meg ne ve zé sét, va la mint a be fo lyás mér té ké nek
meg je lö lé sét, be le ért ve a köz ve tett mó don  való be fo lyást
is, to váb bá a pá lyá zó val egy tár sa ság cso port hoz tar to zó
más vál lal ko zás meg ne ve zé sét,

g) a tel jes sé gi nyi lat ko za tot, amely ben a pá lyá zó fe le -
lõs sé get vál lal arra, hogy az f) pont sze rin ti be fo lyás meg -
ál la pí tá sá hoz szük sé ges min den do ku men tu mot és in for -
má ci ót ren del ke zés re bo csá tott,

h) a pá lyá zó nak a pá lyá za ti el já rás ban tör té nõ tel jes
körû kép vi se le té re jo go sul tak ne vét, va la mint a kép vi se le ti 
jog iga zo lá sá ra al kal mas do ku men tu mot,

i) a vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi LXXXVI. tör -
vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. ren de let 4. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott do ku men tu mo kat, ki vé ve a há ló za ti en ge -
dé lyes sel kö tött há ló za ti csat la ko zá si szer zõ dést,

j) a há ló za ti csat la ko zás ra vo nat ko zó, a há ló za ti en ge -
dé lyes ál tal jó vá ha gyott csat la ko zá si ter vet,

k) a 8.  §-ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek teljesíté -
sére vo nat ko zó iga zo lá so kat, nyi lat ko za to kat, ki vé ve a 8.  § 
(1) be kez dés c) pont ja sze rin ti köz tar to zás ra vo nat ko zó
iga zo lást,

l) a 6.  § (4) be kez dés d) pont ja sze rin ti eset ben a vil la -
mos ener gia kö te le zõ át vé te li rend sze ré ben tör té nõ ér té ke -
sí té si jo go sult ság ról tör té nõ le mon dó nyi lat ko za tot,

m) a 18.  § sze rin ti for rás ren del ke zés re ál lá sát iga zo ló
do ku men tu mot, va la mint

n) az au di tált szél ho zam mé ré sek ada ta it.

10.  §

(1) A pá lyá za tot a Hi va tal szék he lyén kell be nyúj ta ni
a ki írá si do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott mó don és ha tár -
idõ ben.

(2) Ha a pá lyá zó nem ma gyar nyel ven nyújt be do ku -
men tu mot, csa tol ni kell an nak hi te les ma gyar nyel vû for -
dí tá sát is. Vi ta tott eset ben a ma gyar nyel vû vál to zat az
irány adó.

11.  §

(1) A rész vé te li fel té te lek nek a pá lyá za ti el já rás tel jes
tar ta ma alatt meg kell fe lel ni. Ha a pá lyá zó nem fe lel meg
a rész vé te li fel té te lek nek, a Hi va tal a pá lyá zót ki zár ja.
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(2) A pá lyá zó kö te les a ki írá si do ku men tá ci ó ban fog lalt
el já rá si sza bá lyo kat be tar ta ni.

(3) A Hi va tal az e ren de let ben és a ki írá si dokumentá -
cióban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ pá -
lyá zó kat nyil ván tar tás ba ve szi, és a nyil ván tar tás ba vett
pá lyá zók lis tá ját (a pá lyá zók ne vét és az azo no sí tá suk ra
szol gá ló ada to kat) a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ
35 mun ka na pon be lül a Hi va tal hon lap ján köz zé te szi. A
pá lyá zat be nyúj tá sá val a pá lyá zók hoz zá já rul nak ada ta ik
pá lyá zók lis tá ján tör té nõ köz zé té te lé hez.

Az Értékelõ Bizottság

12.  §

(1) A Hi va tal a pá lyá za tok mi nõ sí té sé re és ér té ke lé sé -
nek elõ ké szí té sé re öt ta gú bi zott sá got hoz lét re, öt pót tag -
gal (a továb biak ban: Ér té ke lõ Bi zott ság).

(2) Az Ér té ke lõ Bi zott ság há rom tag já nak és há rom pót -
tag já nak sze mé lyé re a Hi va tal el nö ke, egy-egy tag já nak és
egy-egy pót tag já nak sze mé lyé re az át vi te li rendszerirá -
nyító ve ze tõ je és az el osz tó há ló za ti en ge dé lye sek tesz nek
ja vas la tot. Ha az el osz tó há ló za ti en ge dé lye sek nem tud -
nak meg ál la pod ni az ál ta luk ja va solt tag sze mé lyé ben, az
át vi te li rend szer irá nyí tó ál tal je lölt pót tag ren des tag ként
vesz részt az Ér té ke lõ Bi zott ság mun ká já ban. Az Ér té ke lõ
Bi zott ság tag ja it, va la mint a pót ta go kat a Hi va tal el nö ke
ne ve zi ki és hív ja vissza. Az Ér té ke lõ Bi zott ság tag ját aka -
dá lyoz ta tá sa ese tén az adott ta got je lö lõ sze mély ál tal
 jelölt pót tag he lyet te sí ti.

(3) Az Ér té ke lõ Bi zott sá got a be nyúj tá si ha tár idõ le jár -
tá ig kell lét re hoz ni. Az Ér té ke lõ Bi zott ság az e ren de let és
a ki írá si do ku men tá ció ál tal biz to sí tott ke re tek kö zött az
ügy rend jét maga ál la pít ja meg.

13.  §

(1) Az Ér té ke lõ Bi zott ság a kö vet ke zõ fel ada to kat lát ja el:
a) köz jegy zõ je len lé té ben, a pá lyá zók szá má ra nyil vá -

no san fel bont ja a pá lyá za to kat tar tal ma zó bo rí té ko kat, és
ez zel egy ide jû leg jegy zõ könyv ben rög zí ti a pá lyá zók és
a pá lyá zat azo no sí tó ada ta it (pá lyá zó neve, lé te sí tés he lye,
igé nyelt ka pa ci tás),

b) el vég zi a 14.  §-ban meg ha tá ro zott – meg fe le lés sel
össze füg gõ – mi nõ sí tést, és ezt jegy zõ könyv ben rög zí ti,

c) ér té ke li a pá lyá za to kat, és en nek ered mé nyé rõl jegy -
zõ köny vet ké szít,

d) az a)–c) pon tok alap ján össze fog la ló ér té ke lést ké szít.

(2) Az Ér té ke lõ Bi zott ság a pá lyá za ti el já rás so rán
 folyamatosan jo go sult el len õriz ni az e ren de let ben és a ki -
írá si do ku men tá ci ó ban elõ ír tak be tar tá sát.

Minõsítõ szakasz

14.  §

(1) Az Ér té ke lõ Bi zott ság a pá lyá za tot a be nyúj tá si
 határidõ le jár tá tól szá mí tott 45 mun ka na pon be lül meg -
vizs gál ja ab ból a szem pont ból, hogy

a) a pá lyá zó val szem ben fenn áll-e a 8.  § (1) és
(4)–(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bár mely ki zá ró ok,

b) a be nyúj tott do ku men tu mok alap ján a pá lyá zó meg -
fe lel-e az e ren de let ben és a ki írá si do ku men tá ci ó ban meg -
ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek.

(2) Ha az Ér té ke lõ Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a pá lyá -
zó val szem ben az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti ki zá ró ok
áll fenn, a pá lyá zót a Hi va tal ki zár ja.

Értékelõ szakasz

15.  §

(1) A mi nõ sí tõ sza kasz ban meg fe lelt pá lyá zó kat a Hi va -
tal fel hív ja, hogy 8 mun ka na pon be lül – a jog sza bály ban
meg ha tá ro zott nál nem ma ga sabb – kö te le zõ át vé te li ár, az
igé nyelt kö te le zõ át vé tel idõ tar ta ma, il let ve a kö te le zõ
 átvétel ke re té ben át vé tel re ke rü lõ vil la mos ener gia éves
mennyi sé ge vo nat ko zá sá ban te gye nek aján la tot.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ el mu lasz tá sa ese -
tén nincs he lye iga zo lás nak.

(3) Az e ren de let alap ján ki írt pá lyá zat ér té ke lé se so rán
a Hi va tal a pá lyá zó ál tal igé nyelt – a jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott nál nem ma ga sabb – kö te le zõ át vé te li árat (zó na -
idõn kén ti bon tás ban), az ál ta la igé nyelt kö te le zõ át vé tel
idõ tar ta mát, il let ve a kö te le zõ át vé tel ke re té ben át vé tel re
ke rü lõ vil la mos ener gia éves mennyi sé gét ve szi figye -
lembe.

(4) Az ér té ke lõ sza kasz ban a pá lyá za tok vizs gá la tá ra
nyit va álló ha tár idõ 22 mun ka nap.

A pályázati eljárás eredményének megállapítása

16.  §

(1) Ha az Ér té ke lõ Bi zott ság két vagy több olyan pá lyá -
za tot mi nõ sít egyen ér té kû nek, ame lyek egy ide jû nyer tes -
sé ge ese tén a ki oszt ha tó ka pa ci tás ke ve sebb, mint
amennyit a pá lyá zók nyer tes sé ge ese tén ki kel le ne osz ta ni, 
a Hi va tal fel hív ja az érin tett pá lyá zó kat, hogy 5 mun ka na -
pon be lül nyújt sák be az igé nyelt ala cso nyabb kö te le zõ
 átvételi ár vagy rö vi debb kö te le zõ át vé te li idõ tar tam vo -
nat ko zá sá ban mó do sí tott pá lyá za tu kat.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ el mu lasz tá sa ese -
tén iga zo lás nak nincs he lye.
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(3) Az (1) be kez dés alap ján mó do sí tott pá lyá za tok
 vonatkozásában az Ér té ke lõ Bi zott ság a 13.  §, va la mint az
e § ren del ke zé sei sze rint jár el.

17.  §

(1) A pá lyá zat ér vény te len, ha
a) azt a ki írá si do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott be -

nyúj tá si ha tár idõ le jár ta után nyúj tot ták be,
b) a pá lyá zó a 18.  § sze rin ti for rás ren del ke zés re ál lá sát

nem az elõ ír tak nak meg fele lõen iga zol ta,
c) a pá lyá zó a 15.  § (1) be kez dé se sze rin ti ha tár idõ ben

nem tett aján la tot,
d) a pá lyá zót a pá lyá za ti el já rás ból ki zár ták,
e) egyéb mó don nem fe lel meg az e ren de let ben, va la -

mint a ki írá si do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott fel té te lek -
nek.

(2) A pá lyá za ti el já rás ered mény te len, ha
a) nem nyúj tot tak be pá lyá za tot,
b) ki zá ró lag ér vény te len pá lyá zat ke rült be nyúj tás ra,

vagy
c) va la mely pá lyá zó nak a pá lyá za ti el já rás tisz ta sá gát

vagy a töb bi pá lyá zó ér de ke it sú lyo san sér tõ cse lek mé nye
 miatt a Hi va tal a pá lyá za ti el já rás ér vény te le ní té sé rõl dönt.

(3) A Hi va tal – az Ér té ke lõ Bi zott ság össze fog la ló ér té -
ke lé se alap ján – ha tá ro zat ban ál la pít ja meg

a) a pá lyá za ti el já rás ered mé nyes vagy ered mény te len
vol tát,

b) ered mé nyes ség ese tén a pá lyá za ti el já rás nyer te sét
(nyer te se it).

(4) A Hi va tal a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott dön té sé -
rõl azo nos tar ta lom mal tá jé koz tat ja a pá lyá zó kat, és dön té -
sét hon lap ján köz zé te szi. A Hi va tal a pá lyá za ti el já rás
ered mény te len né nyil vá ní tá sá ról  szóló ha tá ro za tát – in do -
ko lás sal el lát va – te szi köz zé.

(5) A Hi va tal a ki írá si do ku men tá ci ó ban ki írt összes
 jogosultság te kin te té ben több pá lyá zót is nyer tes nek nyil -
vá nít hat. Adott EOV ko or di ná ták kal be ha tá rolt te rü let re
csak egy pá lyá za tot le het nyer tes nek mi nõ sí te ni.

Forrás igazolása

18.  §

(1) A pá lyá zat be nyúj tá sá val egy ide jû leg a pá lyá zó
vagy a pá lyá zó ban 50%-os ré sze se dést meg ha la dó tu laj -
don résszel ren del ke zõ köz vet len tu laj do nos a pá lyá za ti
 eljárás so rán meg sze rez he tõ en ge dély hez kö tõ dõ szél erõ -
mû ka pa ci tás lé te sí té sé nek ga ran ci á ja ként kö te les iga zol ni
a meg pá lyá zott szél erõ mû ka pa ci tás min den meg kez dett
MW-ja után 60 000 euró (hat van ezer euró) ér té kû for rás
ren del ke zés re állását .

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti for rás for má ja szám la pénz
vagy bank be tét le het. Ha az (1) be kez dés sze rin ti for rás

ren del ke zés re ál lá sát a pá lyá zó ban 50%-os ré sze se dést
meg ha la dó tu laj don résszel ren del ke zõ köz vet len tu laj do -
nos iga zol ja, ak kor a pá lyá zó az iga zo lás sal együtt kö te les
be nyúj ta ni a tu laj do nos arra vo nat ko zó vissza von ha tat lan
jog nyi lat ko za tát, hogy a tu laj do nos az iga zo lás ban fel tün -
te tett össze get a szél erõ mû be ru há zás for rá sa ként a pá lyá -
zó ré szé re biz to sít ja.

(3) A pá lyá zó kö te les az (1) be kez dés sze rin ti for rást
a pá lyá za ti el já rás ered mé nyé nek meg ál la pí tá sá ig ren del -
ke zés re tar ta ni, ame lyet a Hi va tal leg alább egy al ka lom -
mal meg vizs gál.

A pályázati eljárás nyertesének jogai, kötelezettségei

19.  §

(1) Az ille té kességgel ren del ke zõ há ló za ti en ge dé lyes
a csat la ko zá si ter vet – te rü le ti leg kon cent rált csat la ko zá si
igény te kin te té ben – 60 na pon be lül fe lül vizs gál ja. A pá -
lyá za tok mû sza ki do ku men tá ci ó já nak, a fe lül vizs gált csat -
la ko zá si terv nek és a há ló za ti en ge dé lyes üz let sza bály za -
tá nak meg fe le lõ tar tal mú há ló za ti csat la ko zá si szer zõ dést
30 na pon be lül meg kell köt ni.

(2) Ha a fe lül vizs gá lat ered mé nye ként a pá lyá zat mel -
lék le te ként be nyúj tott csat la ko zá si terv hez ké pest több let -
költ sé get igény lõ mû sza ki meg ol dást rög zí tõ csat la ko zá si
szer zõ dés ke rül meg kö tés re, az eb bõl ere dõ több let költ sé -
get az érin tett há ló za ti en ge dé lyes kö te les fe dez ni. Az in -
do kolt több let költ sé get a Hi va tal az ár sza bá lyo zás so rán
el is me ri.

(3) A 2.  § (1) be kez dés b) pont bb) és bc) al pont ja alá
tar to zó szél erõ mû re vo nat ko zó nyer tes pá lyá zó a csat la ko -
zá si szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mí tott 8 mun ka na pon
 belül kö te les be nyúj ta ni a VET 74.  § (1) be kez dés a) pont -
ja sze rin ti en ge dély, il let ve en ge dély mó do sí tás irán ti ké -
rel met.

(4) A Hi va tal a VET 80.  § (3) be kez dé se sze rin ti ki vi te -
le zé si ha tár idõt leg fel jebb 30 hó nap idõ tar tam ban ha tá roz -
za meg.

(5) A nyer tes pá lyá zó kö te les olyan adat to váb bí tó rend -
szert ki épí te ni és üze mel tet ni, amely az üze mi sza bály zat -
ban meg ha tá ro zott adat kö rök sze rin ti ada to kat, kü lö nö sen
a ki adott vil la mos ener gia-tel je sít mény és mért szél se bes -
ség üze mi sza bály zat ban elõ írt tar tal mú és for má tu mú ada -
ta it – a szél ter me lés becs lé si ered mé nyek fej lesz té se
és a vil la mos ener gia-rend szer sza bá lyoz ha tó sá gá nak fenn -
tar tá sa ér de ké ben – a rend szer irá nyí tó felé to váb bít ja.

20.  §

(1) Az 1.  § (1) be kez dés b) pont bb) al pont ja alá tar to zó
szél erõ mû ka pa ci tás lé te sí té sé re irá nyu ló pá lyá za ti el já rás
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nyer te se el ve szí ti jo go sult sá gát, és a hir det mény köz zé té -
te lét kö ve tõ har ma dik év vé gé ig újabb pá lyá za tot nem
nyújt hat be, ha

a) nem nyújt ja be a Hi va tal hoz a há ló za ti csat la ko zá si
szer zõ dést,

b) az en ge dé lye zé si el já rás nem a VET 74.  § (1) be kez -
dés a) pont já ban fog lalt en ge dély ki adá sá val vég zõ dik.

(2) Az 1.  § (1) be kez dés b) pont ba) al pont ja sze rin ti
szél erõ mû ka pa ci tás lé te sí té sé re irá nyu ló pá lyá za ti el já rás
nyer te se jo go sult és kö te les a nyer tes pá lyá za tá ban fog lal -
tak nak meg fe le lõ tar ta lom mal új szél erõ mû vi ka pa ci tást
lé te sí te ni, és a VET 134.  §-ában fog lalt hasz ná lat ba vé te li
en ge délyt az ered mény hir de tés nap já tól szá mí tott 35 hó -
na pon be lül meg sze rez ni.

(3) Az 1.  § (1) be kez dés b) pont bb) al pont ja sze rin ti
szél erõ mû ka pa ci tás lé te sí té sé re irá nyu ló pá lyá za ti el já rás
nyer te se jo go sult és kö te les a nyer tes pá lyá za tá ban fog lal -
tak nak meg fe le lõ tar ta lom mal új szél erõ mû vi ka pa ci tást
lé te sí te ni, és a VET 134.  §-ában fog lalt hasz ná lat ba vé te li
en ge délyt a kis erõ mû vi össze vont en ge dély jog erõ re emel -
ke dé sé nek nap já tól szá mí tott 33 hó na pon be lül meg sze -
rez ni.

(4) A (2)–(3) be kez dés sze rin ti nyer tes pá lyá zó el ve szí ti
jo go sult sá gát, és a hir det mény köz zé té te lét kö ve tõ har ma -
dik év vé gé ig újabb pá lyá za tot nem nyújt hat be, ha

a) a kis erõ mû vi össze vont en ge dély jog erõ re emel ke -
dé sé tõl szá mí tott 180 na pon be lül a Hi va tal nak nem nyújt -
ja be a szél erõ mû be szer zé sé re vo nat ko zó szer zõ dést,
amely ben a be ren de zés szál lí tá sá ra vo nat ko zó ha tár idõ
össz hang ban áll a Hi va tal ál tal elõ írt ki vi te le zé si ha tár idõ -
vel, va la mint

b) el mu laszt ja a (2)–(3) be kez dés sze rin ti ha tár idõt.

(5) Ha a Hi va tal a pá lyá zó ké rel mé re meg ál la pít ja, hogy
a pá lyá zó nem a pá lyá zó nak fel ró ha tó ok ból mu lasz tot ta el
a (2) be kez dés sze rin ti ha tár idõt, a Hi va tal a meg ál la pí tó
ha tá ro za ta meg ho za ta lá tól szá mí tott 10 mun ka na pon be lül 
az összes kö rül mény mér le ge lé se – kü lö nö sen a szél erõ mû 
fi zi kai ké szült sé gé nek foka – alap ján dönt ar ról, hogy a pá -
lyá zó a pá lyá za ti el já rá son el nyert jo go sult sá gát vissza -
szer zi-e.

(6) A Hi va tal ha tá ro za tá ban a pá lyá za ti el já rás nyer te sé -
nek vagy – jo go sult sá gá nak el vesz té se, va la mint vissza lé -
pé se ese tén – a pá lyá za ti el já rás ered mé nyé nek ki hir de té -
se kor – ugyan azon ka te gó ri án be lül és ki zá ró lag olyan
 jogosultság-mértékig, mint ami vel a ki e sõ pá lyá zó ren del -
ke zett – a kö vet ke zõ leg ked ve zõbb pá lyá za tot be nyúj tó -
nak biz to sít ja a pá lyá zat tár gyát ké pe zõ ka pa ci tás vonat -
kozásában a lét re ho zá si jo go sult sá got. Ha ilyen pá lyá zó
nincs, vagy a pá lyá zó nem kí ván élni a fel aján lott jo go sult -
ság gal, a fel sza ba dult ka pa ci tást a so ron kö vet ke zõ szél -
erõ mû lé te sí té sé re vo nat ko zó pá lyá za ti el já rás ban kell
figye lembe ven ni.

(7) A pá lyá zat nyer te se ér vé nye sen nem ru ház hat ja át
jo go sult sá gát.

(8) A nyer tes pá lyá zat ban sze rep lõ vil la mos ener gia
 átvételi ár nem mó do sít ha tó, ki zá ró lag a meg úju ló ener gia -
for rás ból vagy hul la dék ból nyert ener gi á val ter melt vil la -
mos ener gia, va la mint a kap csol tan ter melt vil la mos ener -
gia kö te le zõ át vé te lé rõl és át vé te li árá ról  szóló 389/2007.
(XII. 23.) Korm. ren de let 5. szá mú mel lék le te sze rint
 indexálható.

Záró rendelkezések

21.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba.

(2) Az 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti elsõ elem zést leg ké -
sõbb az e ren de let ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 30. na pon
köz zé kell ten ni.

(3) A föld gáz pi a ci egye te mes szol gál ta tás hoz kap cso ló dó
ár sza bá sok meg ál la pí tás áról szó ló 28/2009. (VI. 25.) KHEM
ren de let 3. szá mú mel lék let IV. pont I.1 al pont A) so rá ban a
„2,556” szö veg rész he lyé be a „2,566” szö veg lép.

Hó nig Pé ter s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
15/2009. (VI. 30.) NFGM

rendelete

a Gazdaságfejlesztési Operatív Program
K+F és innováció a versenyképességért prioritására

és a Regionális Operatív Programok
K+F és innováció tárgyú konstrukcióira rendelt
források felhasználásának részletes szabályairól

és a támogatás jogcímeirõl  szóló
22/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
124. § (9) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2007. évi CLXIX. tör vény 53. § (6) be kez dé sé ben, a Ma -
gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2008.
évi CII. tör vény 51.  § (6) be kez dé sé ben, az  államháztartás
mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren -
de let 2. § 2. pont já ban, va la mint a nem ze ti fej lesz té si és
gaz da sá gi mi nisz ter fel adat- és  hatáskörérõl  szóló
134/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  § h) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a pénz ügy mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § a) pont já ban  meghatározott fel adat kör ében
el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – az aláb bi a kat
ren de lem el:

23590 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám



1.  §

(1) A Gaz da ság fej lesz té si Ope ra tív Prog ram K+F és
 innováció a ver seny ké pes sé gért pri o ri tá sá ra és a Regio -
nális Ope ra tív Prog ra mok K+F és in no vá ció tár gyú konst -
ruk ci ó i ra ren delt for rá sok fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza -
bá lya i ról és a tá mo ga tás jog cí me i rõl  szóló 22/2007.
(VIII. 29.) MeHVM ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §
2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„2. kis- és kö zép vál lal ko zás (a továb biak ban együt te -

sen: KKV): az a vál lal ko zás, amely a tá mo ga tá si ké re lem
be nyúj tá sá nak idõ pont já ban meg fe lel a Szer zõ dés 87. és
88. cik ke al kal ma zá sá ban a tá mo ga tá sok bi zo nyos faj tá i -
nak a kö zös pi ac cal össze egyez tet he tõ nek nyil vá ní tá sá ról
(ál ta lá nos cso port men tes sé gi ren de let)  szóló, 2008.
 augusztus 6-i 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let (a továb -
biak ban: cso port men tes sé gi ren de let) I. mel lék le té ben
meg ha tá ro zott vál lal ko zá sok va la me lyi ké nek;”

(2) Az R. 2.  § 18. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„18. ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás: a Korm. Ren -

de let 8. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott vál lal ko zás;”

2.  §

(1) Az R. 3.  § j) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[A GOP K+F és in no vá ció a ver seny ké pes sé gért prio -
ritására, va la mint a ROP-ok re gi o ná lis gaz da ság fej lesz tés 
címû pri o ri tá sá nak K+F+I tár gyú konst ruk ci ó i ra ren delt
for rá sok az aláb bi jog cí me ken hasz nál ha tók fel:]

„j) K+F+I pro jekt ered mé nyé nek pi ac ra vi te lé hez szük -
sé ges tár gyi esz köz és im ma te ri á lis ja vak be szer zé sé nek
tá mo ga tá sa,”

(2) Az R. 3.  § p) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

[A GOP K+F és in no vá ció a ver seny ké pes sé gért prio -
ritására, va la mint a ROP-ok re gi o ná lis gaz da ság fej lesz tés 
címû pri o ri tá sá nak K+F+I tár gyú konst ruk ci ó i ra ren delt
for rá sok az aláb bi jog cí me ken hasz nál ha tók fel:]

„p) K+F+I célú in gat lan és inf ra struk tú ra fej lesz tés
 támogatása,”

(3) Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ r) pont tal egé szül ki:
[A GOP K+F és in no vá ció a ver seny ké pes sé gért prio -

ritására, va la mint a ROP-ok re gi o ná lis gaz da ság fej lesz tés 
címû pri o ri tá sá nak K+F+I tár gyú konst ruk ci ó i ra ren delt
for rá sok az aláb bi jog cí me ken hasz nál ha tók fel:]

„r) KKV ese tén üz le ti és pi ac fej lesz té si ta nács adás és
szol gál ta tá sok nyúj tá sa.”

3.  §

(1) Az R. 6.  § j)–k) pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zé sek lép nek:

[A 3.  § a)–q) pont já ban meg je lölt jog cí mek és tá mo gat -
ha tó te vé keny sé gek alap ján a kö vet ke zõ tí pu sú tá mo ga tás
nyújt ha tó:]

„j) a 3.  § k) pont ja alap ján kép zé si tá mo ga tás nyújt ha tó, 
amely re az e ren de let 1–6.  §-ai ban, 30–32.  §-ai ban, a Ren -
de let 2.  §-ában és 14.  §-ában, va la mint a cso port men tes sé -
gi ren de let ben fog lalt ren del ke zé sek az irány adók;

k) a 3.  § j) és p) pont jai alap ján re gi o ná lis be ru há zá si
 támogatás (a továb biak ban: be ru há zá si tá mo ga tás) nyújt -
ha tó, amely re az e ren de let 1–6.  §-ai ban, 9.  §-ában,
31–32.  §-ában, a Ren de let 2.  §-ában, 8–13.  §-ai ban, va la -
mint a cso port men tes sé gi ren de let ben fog lalt ren del ke zé -
sek az irány adók;”

(2) Az R. 6. §-a a kö vet ke zõ m) pont tal egé szül ki:
[A 3. § a)–q) pont já ban meg je lölt jog cí mek és tá mo gat -

ha tó te vé keny sé gek alap ján a kö vet ke zõ tí pu sú tá mo ga tás
nyújt ha tó:]

„m) a 3.  § r) pont ja alap ján KKV ré szé re ta nács adás hoz 
és vá sá ro kon  való rész vé te lé hez nyújt ha tó tá mo ga tás,
amely re az e ren de let 1–6.  §-ai ban, 30–32.  §-ai ban, a Ren -
de let 2.  §-ában és 14/A.  §-ában, va la mint a cso port men tes -
sé gi ren de let ben fog lalt ren del ke zé sek az irány adók.”

4.  §

(1) Az R. 8.  § (2) be kez dés b) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

[A ma xi má lis tá mo ga tás in ten zi tás]
„b) ipa ri ku ta tás nál 50 szá za lék;”

(2) Az R. 8.  § (3)–(4) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(3) Ipa ri ku ta tás vagy kí sér le ti fej lesz tés ese té ben, ha
a pá lyá zó a pá lyá zat be nyúj tá sa kor

a) kis vál lal ko zás nak mi nõ sül, ak kor a tá mo ga tás in ten -
zi tás 20 szá za lék pont tal,

b) kö zép vál lal ko zás nak mi nõ sül, ak kor 10 szá za lék -
pont tal
nö velt ér té ke a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott mér ték nek.

(4) A (2) és (3) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott in ten zi tá -
sok ipa ri ku ta tás és kí sér le ti fej lesz tés ese té ben 80 szá za lé -
kos tá mo ga tás in ten zi tá sig to váb bi 15 szá za lék pont tal nö -
vel he tõk,

a) ha a pro jekt leg alább két egy más tól füg get len vál lal -
ko zás tény le ges együtt mû kö dé sé vel  valósul meg, és a kö -
vet ke zõ fel té te lek tel je sül nek:

aa) egyik vál lal ko zás nak sem kell a pro jekt el szá mol -
ha tó költ sé ge i nek több mint 70 szá za lé kát vi sel nie, és

ab) a pro jekt leg alább egy KKV-val  való együtt mû kö -
dés sel jár együtt, vagy a pro jekt ha tá ro kon át nyú ló, azaz
a ku ta tás-fej lesz té si te vé keny sé get leg alább két kü lön bö zõ 
tag ál lam ban foly tat ják;

b) ha a pro jekt egy vál lal ko zás és egy ku ta tá si szer ve zet 
tény le ges együtt mû kö dé sé vel  valósul meg, és a kö vet ke -
zõk tel je sül nek:
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ba) a ku ta tá si szer ve zet az el szá mol ha tó költ sé gek leg -
alább 10 szá za lé kát vi se li, és

bb) a ku ta tá si szer ve zet nek jo gá ban áll a pro jekt ered -
mé nye i nek köz zé té te le, ha azok a ku ta tá si szer ve zet ál tal
vég zett ku ta tás ból szár maz nak;

c) ki zá ró lag ipa ri ku ta tás ese té ben, ha a pro jekt ered -
mé nye it szé les kör ben ter jesz tik tech ni kai és tu do má nyos
kon fe ren ci ák ke re té ben, il let ve tu do má nyos és mû sza ki
szak la pok ban, sza ba don hoz zá fér he tõ adat tá rak ban (adat -
ban kok, ame lyek ben bár ki hoz zá fér het a nyers ku ta tá si
ada tok hoz), vagy nyílt és sza bad for rás kó dú szoft ve re ken
ke resz tül te szik köz zé.”

5.  §

Az R. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § Mû sza ki meg valósíthatósági ta nul mány hoz nyúj -

tott tá mo ga tás ese té ben az ipa ri ku ta tá si te vé keny sé ge ket
elõ ké szí tõ meg valósíthatósági ta nul má nyok ese té ben a
 támogatási in ten zi tás nem ha lad hat ja meg a nagy vál lal ko -
zás nál a 65%-ot, KKV-nél a 75%-ot, il let ve kí sér le ti fej -
lesz té si te vé keny sé ge ket elõ ké szí tõ meg valósíthatósági
ta nul má nyok ese té ben nagy vál lal ko zás nál a 40%-ot,
KKV-nél az 50%-ot.”

6.  §

Az R. 20.  § (2) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A fi a tal in no va tív vál lal ko zás nak nyúj tott tá mo ga tás
oda íté lé sé nek fel té te lei:]

„b) a tá mo ga tás hal moz ha tó az e ren de let ben sza bá lyo -
zott K+F+I kö ré be tar to zó más tá mo ga tás sal, a cso port -
men tes sé gi ren de let sze rin ti men tes ség alá tar to zó ku ta tás- 
fej lesz té si tá mo ga tás sal és a koc ká za ti tõ ke jut ta tás ra
irány adó kö zös sé gi sza bá lyok sze rint a Bi zott ság ál tal
 jóváhagyott tá mo ga tás sal;”

7.  §

(1) Az R. 32.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) E ren de let alap ján tá mo ga tá si dön tést 2013. de cem -
ber 31-ig le het hoz ni.”

(2) Az R. 32.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) Ez a ren de let
a) a ku ta tás hoz, fej lesz tés hez és in no vá ci ó hoz nyúj tott

ál la mi tá mo ga tá sok kö zös sé gi ke ret rend sze ré rõl  szóló
2006/C 323/01 kö zös sé gi ke ret sza bály,

b) a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a de mi ni mis tá mo -
ga tá sok ra  való al kal ma zá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 15-i
1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let, va la mint

c) a Szer zõ dés 87. és 88. cik ke al kal ma zá sá ban a tá mo -
ga tá sok bi zo nyos faj tá i nak a kö zös pi ac cal össze egyez tet -
he tõ nek nyil vá ní tá sá ról szó ló, 2008. au gusz tus 6-i
800/2008/EK bi zott sá gi ren de let (ál ta lá nos cso port men -
tes sé gi ren de let)
ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tást tar tal maz.”

8.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

(2) Ha tá lyát vesz ti az R. 2.  § 3., 14. és 15. pont ja, 32.  §
(3) be kez dé se.

(3) Hatályát  vesz ti a Gaz da ság fej lesz té si Ope ra tív Prog -
ram K+F és in no vá ció a ver seny ké pes sé gért pri o ri tá sá ra és 
a Re gi o ná lis Fej lesz tés Ope ra tív Prog ra mok K+F és in no -
vá ció tár gyú konst ruk ci ó i ra ren delt for rá sok ter hé re az
EK-szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a kis- és kö zép vál lal ko -
zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra tör té nõ al kal ma -
zá sá ról  szóló, 2001. ja nu ár 12-i 70/2001/EK bi zott sá gi
ren de let alap ján nyújt ha tó tá mo ga tá sok rész le tes szabá -
lyairól és a tá mo ga tá si jog cí me i rõl  szóló 29/2007. (X. 16.)
ÖTM ren de let.

(4) Hatályát  vesz ti az egyes fej lesz té si tár gyú mi nisz te ri
ren de le tek jog har mo ni zá ci ós célú mó do sí tá sá ról  szóló
8/2008. (VII. 24.) NFGM ren de let 5.  §-a.

(5) Az R. 2. § 4. pont já ban az „al kal ma zott ku ta tás” szö -
veg rész he lyé be az „ipa ri ku ta tás” szö veg, 2. § 6. pont já -
ban az „al kal ma zott (ipa ri) ku ta tás” szö veg rész he lyé be az
„ipa ri ku ta tás” szö veg, 2. § 7. pont já ban az „al kal ma zott
(ipa ri) ku ta tás ra” szö veg rész he lyé be az „ipa ri ku ta tás ra”
szö veg, 2. § 8. pont já ban az „al kal ma zott ku ta tás” szö veg -
rész he lyé be az „ipa ri ku ta tás” szö veg, 2. § 13. pont já ban a
„füg get len vál lal ko zá sok” szö veg rész he lyé be az „az egy -
más tól füg get len vál lal ko zá sok” szö veg lép.

Var ga Ist ván s. k.,
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
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Az oktatási és kulturális miniszter
26/2009. (VI. 30.) OKM

rendelete

a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá
tartozó, végbizonyítványnak minõsülõ képzések

és bizonyítványok felsorolásáról  szóló
35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet módosításáról

A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl
 szóló 2001. évi C. tör vény 67.  § (2) be kez dé sé nek a) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az ok ta tá si és kul tu rá -
lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 167/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban megha -
tározott fel adat kö röm ben el jár va, a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

A 2001. évi C. tör vény III. ré szé nek ha tá lya alá tar to zó,
vég bi zo nyít vány nak mi nõ sü lõ kép zé sek és bi zo nyít vá -
nyok fel so ro lá sá ról  szóló 35/2007. (XI. 13.) OKM ren de -
let (a továb biak ban: Ren de let) 6.  §-a a kö vet ke zõ d) pont -
tal egé szül ki:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való
meg fe le lést szol gál ja:]

„d) a szak mai ké pe sí té sek el is me ré sé rõl  szóló
2005/36/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv II. mel -
lék le té nek mó do sí tá sá ról  szóló 279/2009/EK bizott sági
ren de let (2009. áp ri lis 6.).”

2.  §

(1) A Ren de let mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint
mó do sul.

(2) A Ren de let mel lék le te I. pont ja 2. al pont já ban
a ,,Dá ni á ban” cím és az azt kö ve tõ szö veg rész ha tá lyát
vesz ti.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály -
ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lévõ
ügyek re is al kal maz ni kell.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

4.  §

Ez a ren de let a szak mai ké pe sí té sek el is me ré sé rõl  szóló
2005/36/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv II. mel -

lék le té nek mó do sí tá sá ról  szóló 279/2009/EK bi zott sá gi
ren de let nek (2009. áp ri lis 6.)  való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Melléklet
a 26/2009. (VI. 30.) OKM rendelethez

A Ren de let mel lék le té nek I. pont 1. al pont já nak
a ,,Szlo vá ki á ban” cí met kö ve tõ ré sze a kö vet ke zõ fran cia
be kez dés sel egé szül ki:

„– fog tech ni kus (zubný tech nik),
az ok ta tás és kép zés idõ tar ta ma leg alább 14 év, be le ért -

ve leg alább 8 vagy 9 év ál ta lá nos is ko lai ok ta tást, 4 év
 középiskolai ok ta tást, ame lyet 2 év, egész ség ügyi szak is -
ko lá ban foly ta tott to vább kép zés kö vet, majd egy ál ta lá nos, 
el mé le ti és gya kor la ti zá ró vizs ga (ma tu rit né vys ve dè e nie)
zár le.”

VI. Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Alkotmánybíróság
70/2009. (VI. 30.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra és mu lasz tás ban meg -
nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló
in dít vá nyok tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a kül föl di
szol gá lat ba ve zé nyel tek kel kap cso la tos sze mély ügyi fel -
ada tok ról és jog ál lá suk egyes kér dé se i rõl  szóló 26/2002.
(IV. 12.) HM ren de let 10.  § (3) be kez dé se alkot mány elle -
nes, ezért azt 2009. de cem ber 31. nap já val meg sem mi sí ti.

2. Az Al kot mány bí ró ság a Ma gyar Hon véd ség hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról
 szóló 2001. évi XCV. tör vény 91.  § (2) be kez dé se, 91.  §
(3) be kez dé sé ben a „vagy éves” szö veg rész, 91.  §
(4)–(5) be kez dé se, 92.  § (3) be kez dé se, 93.  § (4),
(6)–(7) be kez dé se, 94.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon -
da ta, (2) és (4) be kez dé se alkot mány elle nességének meg -
ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt el -
uta sít ja.
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3. Az Al kot mány bí ró ság a ka to nák il let mé nyé rõl és
 illetményjellegû jut ta tá sa i ról, va la mint a köz al kal ma zot -
tak ju tal ma zá sá ról  szóló 3/2002. (I. 25.) HM ren de let 26.  §
(3) be kez dé sé ben és 31.  § (3) be kez dé sé ben a „túlszolgá -
lati díj ra (a sza bad idõ ben tör té nõ meg vál tást is ide ért ve)”
szö veg rész, va la mint a kül föl di szol gá lat ba ve zé nyel tek -
kel kap cso la tos sze mély ügyi fel ada tok ról és jog ál lá suk
egyes kér dé se i rõl  szóló 26/2002. (IV. 12.) HM ren de let
10.  § (4) be kez dés má so dik mon da ta alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló 
in dít ványt el uta sít ja.

4. Az Al kot mány bí ró ság a Ma gyar Hon véd ség hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról
 szóló 2001. évi XCV. tör vény 2004. jú li us 31. nap já ig ha -
tá lyos 91.  § (5) be kez dé se alkot mány elle nességének meg -
ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re, il let ve e ren del ke zés sel
össze füg gés ben mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány -
elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít vány tár gyá ban
az el já rást meg szün te ti.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
(a továb biak ban: Hjt.), a ka to nák il let mé nyé rõl és il let -
mény jel le gû jut ta tá sa i ról, va la mint a köz al kal ma zot tak
 jutalmazásáról  szóló 3/2002. (I. 25.) HM ren de let (a továb -
biak ban: R1.), il let ve a kül föl di szol gá lat ba ve zé nyel tek -
kel kap cso la tos sze mély ügyi fel ada tok ról és jog ál lá suk
egyes kér dé se i rõl  szóló 26/2002. (IV. 12.) HM ren de let
(a továb biak ban: R2.) egyes ren del ke zé sei alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló 
in dít vá nyok ér kez tek az Al kot mány bí ró ság hoz azo nos
 indítványozótól. Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo kat
az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak
köz zé té te lé rõl  szóló, több ször mó do sí tott és egy sé ges
szer ke zet be fog lalt 2/2009. (I. 12.) Tü. ha tá ro zat (ABK
2009. ja nu ár, 3.; a továb biak ban: Ügy rend) 28.  § (1) be -
kez dé se alap ján – tár gyi azo nos sá guk ra fi gye lem mel –
egye sí tet te, és egy el já rás ban bí rál ta el.

1. Az elsõ (2004-ben kelt) in dít vány ban az in dít vá nyo -
zó a Hjt. 91.  § (5) be kez dé se, 92.  § (3) be kez dé se, 94.  §
(4) be kez dé se, va la mint az R2. 10.  § (3) és (4) be kez dé se
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát és megsemmi -
sítését kér te.

1.1. Ál lás pont ja sze rint al kot mány sér tõ a Hjt. 91.  §
(5) be kez dé se, mely sze rint a kül szol gá la tot tel je sí tõ ka to -
ná nak, ha ha zai il let mé nye mel lett más jut ta tás ban is ré sze -

sül, a szol gá lat tel je sí té si ide jét a kül szol gá lat idõ tar ta má ra
a Hjt. ren del ke zé se i tõl el té rõ en is meg le het ál la pí ta ni.
A szol gá lat tel je sí tés ide je, azaz a mun ka idõ sza bá lyo zá sa
alap ve tõ jo got és kö te le zett sé get érint, mi köz ben a ki fo gá -
solt ren del ke zés úgy en ged el té rést a tör vényi sza bá lyok -
tól, hogy an nak ke re te it (fel sõ ha tá rát) nem rög zí ti. Mind -
ezek re te kin tet tel e ren del ke zés – fi gye lem mel a jog al ko -
tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény 15.  §-ára – sér ti a jog biz -
ton ság el vét és az Al kot mány 70/B.  § (4) be kez dé sé ben
rög zí tett pi he nés hez  való jo got. Arra az eset re, ha az
 Alkotmánybíróság nem ál la pí ta ná meg a Hjt. 91.  § (5) be -
kez dé sé nek alkot mány elle nességét, mu lasz tás ban meg -
nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló
ké rel met is elõ ter jesz tett, mi vel – a Hjt. 287.  § (2) be kez -
dés i) pont ja alap ján – a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter
nem al kot ta meg a kül szol gá la tot tel je sí tõk szol gá lat tel je -
sí té si ide jé nek vég re haj tá si sza bá lya it.

1.2. Az in dít vá nyo zó a Hjt. 92.  § (3) be kez dé sé nek
meg sem mi sí té sét az Al kot mány 70/B.  § (2) és (3) be kez -
dé se alap ján kér te. Ezen be kez dés elsõ és má so dik mon da -
ta sze rint a 24 órás õr- és ügye le ti szol gá lat után egy nap
pi he nõ idõt, a pi he nõ na pon és mun ka szü ne ti na pon tel je sí -
tett szol gá lat után ezen túl me nõ en még egy sza bad na pot
kell biz to sí ta ni. Az in dít vá nyo zó sze rint, te kin tet tel arra,
hogy ez a sza bály be le il lesz ke dik a heti 40  órás mun ka idõ
rend sze ré be, ha va la ki 24 órás szol gá la tot tel je sít, ak kor
a mun ka ide je 8 órá val meg nõ to váb bi el len szol gál ta tás
nél kül. Az in dít vá nyo zó diszk ri mi na tív nak te kin ti a sza bá -
lyo zást más mun ka vál la lók hoz és más köz szol gá la tot el lá -
tók hoz, így kü lö nö sen a rend vé del mi szer vek tag ja i hoz
 képest. Az õr- és ügye le ti szol gá la tok gya ko ri tel je sí té se
ese tén sé rül a pi he nés hez  való jog is. Ugyan ezen be kez dés
har ma dik és ne gye dik mon da ta ér tel mé ben a leg alább
24 órás la ká son kí vül tel je sí tett ké szen lé ti szol gá lat elsõ
24 órá ja után egy nap, ezen túl 48 órán ként to váb bi egy-egy 
nap sza bad na pot, ha pe dig a ké szen lét leg alább egy nap ja
pi he nõ- vagy mun ka szü ne ti nap ra esik, azért még egy sza -
bad na pot kell biz to sí ta ni. E sza bály az in dít vá nyo zó sze -
rint a fent is mer te tett okok  miatt alkot mány elle nes, mi vel
nem fe lel meg az alap jog-kor lá to zás sal kap cso la tos szük -
sé ges ség-ará nyos ság kö ve tel mé nyé nek, még ak kor sem,
ha a hi va tá sos ka to nai szol gá lat fo ko zott oda adást és ön -
fel ál do zást kí ván. Ugyan ezen okok ból alkot mány elle nes
a Hjt. 92.  § (3) be kez dé sé nek utol só mon da ta, mely sze rint
a kül föl di szol gá la tot el lá tó ka to na ré szé re a kül föl di szol -
gá la ti he lyen tel je sí tett 24 órás õr- és ügye le ti szol gá lat
után egy nap pi he nõ na pot kell biz to sí ta ni, ké szen lé ti szol -
gá lat után vi szont sem pi he nõ idõ, sem sza bad nap nem jár.
A szi go rú kor lá to zást azok ra az ese tek re kel le ne szû kí te ni,
ahol a pi he nõ idõ csök ken té se  valóban el ke rül he tet le nül és
kény sze rí tõ ok ból szük sé ges.

1.3. Az in dít vá nyo zó kér te an nak meg ál la pí tá sát is,
hogy alkot mány elle nes a Hjt. 94.  § (4) be kez dé se, mely
sze rint nem mi nõ sül túl szol gá lat nak a nem zet kö zi szer zõ -
dés alap ján fel ada tot más or szág te rü le tén el lá tó ka to na
heti te vé keny sé gé nek 40 óra idõ tar ta mot meg ha la dó ré sze, 
fel té ve, ha azért a ha zai il let mé nyen túl kü lön dí ja zást kap.
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E ren del ke zés az ál tal, hogy a túl szol gá lat kö ré bõl ki von ja
a kül föl di szol gá la tot, el von ja an nak le he tõ sé gét, hogy
a több let szol gá la tért pi he nõ idõ ben ré sze sül jön a ka to na.
Ez pe dig a pi he nés hez  való jo got kel lõ in dok nél kül kor lá -
toz za.

1.4. Az in dít vá nyo zó kér te az R2. 10.  § (3) és (4) be kez -
dé sé nek meg sem mi sí té sét. A ki fo gá solt ren del ke zé sek
a Hjt. vo nat ko zó ren del ke zé se i tõl el té rõ mó don sza bá lyoz -
zák a mû ve le ti te rü le ten kül szol gá la tot tel je sí tõk pi he nõ -
ide jét, mely re azon ban – fi gye lem mel a Hjt. 91.  § (5) be -
kez dé sé re – nincs fel ha tal ma zás. Az a sza bály, mely
a Hjt.-hez ké pest le rö vi dí ti a pi he nõ idõt, el len té tes a Hjt.
92.  § (3) be kez dé sé vel és 93.  § (5) be kez dé sé vel, ezért sér ti 
az Al kot mány 37.  § (3) be kez dé sét.

2. A má sik (2007-ben kelt) in dít vány ban az in dít vá -
nyo zó a Hjt. 91.  § (2) be kez dé se, (3) be kez dé sé ben a „vagy 
éves” szö veg rész, a (4) és (5) be kez dé se, a 92.  § (3) be kez -
dé se, a 93.  § (4), (6) és (7) be kez dé se, a 94.  § (1) be kez dé -
sé nek má so dik mon da ta és (2) be kez dé sé ben az „amely
a mi nisz ter ál tal ki adott ren del ke zés ben to váb bi 50%-kal
nö vel he tõ” szö veg rész, il let ve az R1. 26.  § (3) be kez dé sé -
ben a „túl szol gá la ti díj ra (a sza bad idõ ben tör té nõ meg vál -
tást is ide ért ve)” szö veg rész, to váb bá az R2. 10.  § (3) be -
kez dé se és (4) be kez dé sé ben a má so dik mon dat alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét
kér te.

Az in dít vány alap ja ként el sõd le ge sen az Eu ró pai Par la -
ment és a Ta nács 2003/88/EK irány el vét je löl te meg
(2003. no vem ber 4.) a mun ka idõ-szer ve zés egyes szem -
pont ja i ról (a továb biak ban: Irány elv). Ki fej tet te, hogy csu -
pán a miatt, hogy a fent em lí tett ha zai jog sza bá lyok az
Irány elv be üt köz nek, az Al kot mány bí ró ság nak nincs ha -
tás kö re azok meg sem mi sí té sé re, azon ban ezen ren del ke -
zé sek Al kot mány ban fog lalt alap jo go kat is sér te nek, ezért
ha tás kö re van az Al kot mány bí ró ság nak az alkot mány elle -
nesség meg ál la pí tá sá ra.

Az Al kot mány bí ró ság fel hí vá sát köve tõen az in dít vá -
nyo zó in dít vá nyát mó do sí tot ta, és a ki fo gá solt jog sza bály -
he lyek nek az Irány elv vel  való össze ve té sét mel lõz te. Az
Al kot mány bí ró ság a vizs gá la tot a mó do sí tott in dít vány
tar tal má nak meg fele lõen foly tat ta le.

2.1. A Hjt. 91.  § (1) be kez dé se rög zí ti, hogy a szol gá -
lat tel je sí té si idõ heti 40 óra. A Hjt. 94.  § (1) be kez dé se
 ehhez ké pest meg ha tá roz za, mi mi nõ sül túl szol gá lat nak,
az erre vo nat ko zó to váb bi sza bá lyo kat a 94.  § (2)–(4) be -
kez dé sei, il let ve 95.  §-a tar tal maz za. A 94.  § (1) be kez dé -
sé nek má so dik mon da ta ér tel mé ben vi szont nem mi nõ sül
túl szol gá lat nak az ügye le ti, õr- és ké szen lé ti szol gá lat,
 valamint a gya kor la ton  való rész vé tel. A sza bá lyok össze -
ve té sé bõl meg ál la pít ha tó an a szol gá lat tel je sí tés e for mái
sem mun ka idõ nek, sem rend kí vü li mun ka vég zés nek nem
mi nõ sül nek. A Hjt. 92.  § (3) be kez dé se ugyan ak kor ren de -
zi, hogy az ügye le ti, õr- és ké szen lé ti szol gá lat után
mennyi pi he nõ idõ jár, a 93.  § (7) be kez dé se pe dig az éves
ki kép zé si ter vek ben sze rep lõ gya kor la tok vo nat ko zá sá ban 

rög zí ti a pi he nõ idõt. Az in dít vá nyo zó sze rint a miatt, hogy
az érin tett ese tek nem szá mí ta nak bele a ren des mun ka idõ -
be, és túl szol gá lat nak sem te kint he tõk, va la mint a pi he nõ -
idõ sza bá lyo zá sa nem ki elé gí tõ, sé rül az Al kot mány
70/A.  § (1) be kez dé se, 70/B.  § (3) és (4) be kez dé se, va la -
mint 70/D.  §-a, ezért kér te a Hjt. 92.  § (3) be kez dé se, 93.  §
(7) be kez dé se és 94.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí -
té sét.

2.2. Az R1. 26.  § (3) be kez dé se ér tel mé ben a ké szen lé ti 
pót lék ban ré sze sü lõ a ké szen lé ti szol gá lat ide je alatt nem
jo go sult túl szol gá la ti díj ra, ide ért ve a sza bad idõ ben tör té -
nõ meg vál tást is. Ha son ló sza bályt tar tal maz az R1. 31.  §
(3) be kez dé se. Az in dít vá nyo zó sze rint e ren del ke zé sek
a 2.1. pont ban ki fej tet tek kel össz hang ban alkot mány elle -
nesek, ezért a meg je lölt be kez dé sek ben kér te a „túl szol gá -
la ti díj ra (a sza bad idõ ben tör té nõ meg vál tást is ide ért ve)”
szö veg ré szek meg sem mi sí té sét.

2.3. A Hjt. 91.  § (2) be kez dé se ér tel mé ben a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott ké szen lé ti jel le gû be osz tá sok -
ban heti 40 órá nál hosszabb, de 54 órát meg nem ha la dó
szol gá lat tel je sí té si idõ ál la pít ha tó meg. A hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat lé te sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról,
meg szün te té sé rõl, tar tal má ról, va la mint az in teg rált sze -
mély ügyi igaz ga tás és egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl
 szóló 10/2002. (III. 5.) HM ren de let (a továb biak ban: R3.)
44/A.  § (1) be kez dé se alap ján az a be osz tás mi nõ sül
 készenléti jel le gû be osz tás nak, ame lyet 12/24, 12/48,
24/48 vagy 24/72 órás vál tá sos mun ka rend ben kell el lát ni.
Az in dít vá nyo zó sze rint a vál tá sos mun ka rend ben tör té nõ
mun ka vég zés ön ma gá ban sem mi lyen össze füg gés ben
nincs a mun ka vég zés ké szen lé ti jel le gé vel, s e fo ga lom -
hasz ná lat ele ve meg té vesz tõ, vissza élés re ad mó dot. Bár -
mely be osz tás vál to zat lan mun ka vég zés mel lett vál tá sos
mun ka ren dû vé szer vez he tõ át, ez ál tal pe dig a heti mun ka -
idõ au to ma ti ku san heti 54 órá ra emel he tõ. Emel lett az
 indítványozó sze rint a ké szen lé ti jel le gû mun ka vég zés is
ren des mun ka vég zés nek mi nõ sül, ezért az ilyen be osz tás -
hoz nem le het a mun ka idõ, il let ve a pi he nõ idõ hosszát más
be osz tá sok hoz ké pest hát rá nyo san meg ha tá roz ni. A Hjt.
91.  § (2) be kez dé se ezért sér ti az Al kot mány nak a diszk ri -
mi ná ció ti lal má ra vo nat ko zó 70/A.  § (1) be kez dé sét
a 70/B.  § (3) és (4) be kez dé sé ben sza bá lyo zott alap jo gok
te kin te té ben, il let ve ön ma gá ban is sér ti a pi he nés hez  való
jo got és a vég zett mun ka mennyi sé gé nek és mi nõ sé gé nek
meg fe le lõ jö ve de lem hez  való jo got.

2.4. Az in dít vá nyo zó sze rint a Hjt. 91.  § (3) be kez dé sé -
ben a „vagy éves” szö veg rész és a 91.  § (4) be kez dé se
 ellentétes az Al kot mány 70/B.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt
pi he nés hez  való jog gal, il let ve a 70/D.  §-ban sza bá lyo zott
le he tõ leg ma ga sabb tes ti és lel ki egész ség hez  való jog gal.
A ki fo gá solt jog sza bály he lyek ugyan is le he tõ vé te szik,
hogy a szol gá lat tel je sí té si idõt több he ti, havi vagy éves ke -
ret ben, a fo lya ma tos ügye le ti szol gá lat el lá tá sá ra szer ve -
zett, va la mint a ké szen lé ti jel le gû be osz tá sok ban több havi 
vagy éves ke ret ben ha tá roz zák meg. Az éves mun ka idõ ke -
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ret az in dít vá nyo zó sze rint túl sá go san tág, s ez ál tal a ka to -
ná nak bi zo nyos idõ sza kok ban hu za mo sabb idõn át az át la -
gos nál jó val töb bet kell dol goz nia. Úgy szin tén hosszú
 lehet a pon to san meg nem ha tá ro zott több ha vi ke ret.

2.5. A Hjt. 91.  § (5) be kez dé se le he tõ vé te szi, hogy
a szol gá la ti vi szonyt elsõ al ka lom mal lé te sí tõk 14 he tet
meg nem ha la dó alap ki kép zé sé nek idõ sza ká ban, il let ve az
ön kén tes tar ta lé kos ka to nák ese té ben a szol gá lat tel je sí té si
idõt a Hjt. ren del ke zé se i tõl el té rõ en ha tá roz zák meg, ám az 
eb ben az eset ben is leg fel jebb 60 óra le het. Az in dít vá nyo -
zó sze rint, mi vel a hosszú ide ig tar tó ki kép zés leg fel jebb
napi 8 óra pi he nõ idõ mel lett nem vi sel he tõ el, nagy ban
meg nõ a bal ese tek ve szé lye, s ez zel sé rül a pi he nés hez és
le he tõ leg ma ga sabb szin tû tes ti és lel ki egész ség hez  való
jog.

2.6. A Hjt. 93.  § (4) be kez dé se alap ján az ál lo mány tag -
ját a napi szol gá la ti te vé keny ség be fe je zé se és a más na pi
szol gá lat tel je sí tés meg kez dé se kö zött leg alább 8 óra pi he -
nõ idõ il le ti meg. Az in dít vá nyo zó sze rint ez – mi vel túl sá -
go san rö vid – sér ti a pi he nés hez  való jo got, va la mint a
 lehetõ leg ma ga sabb szin tû tes ti és lel ki egész ség hez  való
jo got.

2.7. A Hjt. 93.  § (6) be kez dé se sze rint a pi he nõ nap
a szol gá la ti el fog lalt ság  miatt ha von ta össze von tan is ki ad -
ha tó. Az in dít vá nyo zó – ko ráb bi ér ve i vel össz hang ban –
arra hi vat ko zott, hogy rend kí vü li eset ben e ren del ke zés
 alkalmazása in do kolt, ám ál ta lá nos ság ban, ami kor ezt
rend kí vü li kö rül mény nem tá maszt ja alá, nem. Szin te bár -
mi kor le he tõ vé te szi ugyan is a ki fo gá solt sza bály, hogy
a ka to nát egy mást kö ve tõ húsz nap szol gá lat tel je sí tés re
kö te lez zék. Mind ez az in dít vá nyo zó sze rint sér ti a pi he -
nés hez  való jo got.

2.8. A 94.  § (2) be kez dé se le he tõ vé te szi, hogy az el ren -
del he tõ túl szol gá lat Hjt. ál tal meg ha tá ro zott 300 óra/nap -
tá ri év ma xi mu mát a mi nisz ter to váb bi 50%-kal nö vel je.
Az in dít vá nyo zó sze rint ez – fi gye lem mel az R1.
65/A.  §-ában fog lalt ren del ke zés re, mely sze rint nap tá ri
éven ként a tel je sít he tõ túl szol gá lat fel sõ ha tá ra 450 óra –
el len té tes az Al kot mány 70/B.  § (4) be kez dé sé vel és
70/D.  §-ával.

2.9. A Hjt. 95/A.  §-a ér tel mé ben kül föl di szol gá lat ese -
tén, ha az ál lo mány tag ja a ha zai il let mé nye mel lett más
jut ta tás ban (kül föl di na pi díj, de vi za el lát mány stb.) is
 részesül, a kül szol gá la ta idõ tar ta má ra a 91–93.  §-ok ban,
a 94.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint a 95.  §-ban fog lal tak tól
jog sza bály ban el le het tér ni. Az in dít vá nyo zó ez zel össze -
füg gés ben tá mad ta az R2. 10.  § (3) be kez dé sét és (4) be -
kez dé sé nek má so dik mon da tát. Esze rint mû ve le ti te rü le -
ten tel je sí tett kül föl di szol gá lat alatt õr-, jár õr- ügye le ti,
ké szen lé ti szol gá lat ide jét, il let ve más szol gá lat tel je sí té si
idõ ket és ezen szol gá la tok utá ni pi he nõ idõt a Hjt. 91.  §
(5) be kez dé sé re fi gye lem mel a Hjt. ren del ke zé se i tõl el té -
rõ en is meg le het ál la pí ta ni. A pi he nõ idõ azon ban nem
 lehet ke ve sebb az adott misszi ó ra vo nat ko zó mû ve le ti uta -
sí tás ban, nem zet kö zi szer zõ dés ben vagy más nem zet kö zi
elõ írásokban fog lalt, de leg alább napi 8 órás idõ tar tam nál.

Az in dít vá nyo zó sze rint e ren de le ti sza bá lyo zás el len -
tét ben áll a Hjt. 95/A.  §-ával, mely a Hjt. vo nat ko zó sza bá -
lya i tól csak jog sza bály ban en ged el té rést, míg az R2. 10.  §
(3) be kez dé se a jog sza bály ban  való el té rés re nem utal, így
tu laj don kép pen a pa rancs no kot ha tal maz za fel a tör -
vénytõl  való el té rés re. Ez az Al kot mány 37.  § (3) be kez dé -
sé ben fog lalt elõ írásba üt kö zik, mely sze rint a kor mány
tag já nak ren de le te tör vénnyel nem le het el len té tes. Az in -
dít vá nyo zó sze rint „[a] ka to nák szol gá lat tel je sí té si és
 pihenõidejének ren de zé se alap ve tõ jo go kat érint, ezért ezt
tel jes kö rû en tör vény ben, de leg alább is jog sza bály ban kell 
sza bá lyoz ni, a pa rancs no kok szá má ra a kör be nem ha tá rolt 
»el té rés« le he tõ vé té te le ezek ben a fon tos kér dé sek ben
sér ti az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt jog ál la mi
kö ve tel ményt”, il let ve a jog sza bá lyi szin tû sza bá lyo zás
 hiányában az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sét. A 10.  §
(3) be kez dé se tar tal mi lag is alkot mány elle nes: sér ti a pi he -
nés hez és az egész ség hez  való jo got, mert ön ma gá ban
a kül föl di mû ve le ti te rü le ten  való szol gá lat tel je sí tés nem
in do kol ja a pi he nés drasz ti kus kor lá to zá sát,  valójában
 inkább ta ka ré kos sá gi in téz ke dés rõl van szó.

2.10. Az R2. 10.  § (4) be kez dé sé nek má so dik mon da ta
az in dít vá nyo zó sze rint szin tén el len tét ben áll az Al kot -
mány 70/D.  §-ával és 70/B.  § (4) be kez dé sé vel. A 10.  §
(4) be kez dé se ér tel mé ben a kül föl di szol gá la tot tel je sí tõk -
nek is kö te le zõ leg alább heti egy pi he nõ na pot biz to sí ta ni.
A má so dik mon da ta sze rint azon ban et tõl el tér ni mû ve le ti
te rü le ten tör té nõ szol gá lat tel je sí té se kor a mû ve le ti uta sí -
tás ban elõ írt szol gá la tok nak a vál tá si, az ál lo mány rész le -
ges tá vol lé té vel vagy fel nem ké szí tett sé gé vel járó idõ -
szak ban tör té nõ biz to sí tá sa, il let ve a ké szen lé ti vagy más
mi nõ sí tett idõ szak ban tör té nõ szol gá lat tel je sí tés ese tén
 lehet. Ez pe dig le he tõ vé te szi azt is, hogy akár a kül szol gá -
lat tel jes ide je alatt el ma rad jon a heti pi he nõ nap ki adá sa.

Az Al kot mány bí ró ság be sze rez te a hon vé del mi, va la -
mint az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter vé le mé nyét.

II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -

kus jog ál lam.”
„8.  § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra

és kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.”

„37.  § (3) A Kor mány tag jai tör vény ben vagy kor mány -
ren de let ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján fel adat kö rük ben
el jár va ren de le tet ad nak ki, ame lyek tör vénnyel és kor -
mány ren de let tel nem le het nek el len té te sek. A ren de le te ket 
a hi va ta los lap ban ki kell hir det ni.”

„70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le -
tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em be ri, il let ve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
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vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél -
kül.”

„70/B.  § (2) Az egyen lõ mun ká ért min den ki nek, bár mi -
lyen meg kü lön böz te tés nél kül, egyen lõ bér hez van joga.

(3) Min den dol go zó nak joga van olyan jö ve de lem hez,
amely meg fe lel vég zett mun ká ja mennyi sé gé nek és mi nõ -
sé gé nek.

(4) Min den ki nek joga van a pi he nés hez, a sza bad idõ höz 
és a rend sze res fi ze tett sza bad ság hoz.”

„70/D.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén élõk nek
jo guk van a le he tõ leg ma ga sabb szin tû tes ti és lel ki egész -
ség hez.

(2) Ezt a jo got a Ma gyar Köz tár sa ság a mun ka vé de lem,
az egész ség ügyi in téz mé nyek és az or vo si el lá tás meg szer -
ve zé sé vel, a rend sze res test edzés biz to sí tá sá val, va la mint
az épí tett és a ter mé sze tes kör nye zet vé del mé vel  valósítja
meg.”

2. A Hjt.-nek 2004. jú li us 31-ig ha tá lyos ren del ke zé se:
„91.  § (5) Az ál lo mány kül szol gá la tot tel je sí tõ tag já nak, 

ha a ha zai il let mé nye mel lett más jut ta tás ban (kül föl di
 napidíj, de vi za el lát mány stb.) is ré sze sül, a szol gá lat tel je -
sí té si ide jét a kül szol gá lat idõ tar ta má ra e tör vény ren del -
ke zé se i tõl el té rõ en is meg le het ál la pí ta ni.”

A Hjt.-nek az in dít vány el bí rá lá sa kor ha tá lyos ren del ke -
zé sei:

„91.  § (2) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
 készenléti jel le gû be osz tá sok ban az (1) be kez dés ben meg -
ál la pí tott idõ tar tam nál hosszabb, de heti 54 órát meg nem
ha la dó szol gá lat tel je sí té si idõ ál la pít ha tó meg.

(3) A szol gá lat tel je sí té si idõ – a heti szol gá lat tel je sí té si
idõ figye lembe véte lével a mun ka kö ri le írás ban rög zí tet -
ten – több he ti, havi vagy éves ke ret ben is meg ha tá roz ha tó.

(4) A fo lya ma tos ügye le ti szol gá lat el lá tá sá ra szer ve -
zett, va la mint a ké szen lé ti jel le gû be osz tá sok ban a szol gá -
lat tel je sí té si idõt a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott heti
szol gá lat tel je sí té si idõ tar tam figye lembe véte lével több
havi vagy éves ke ret ben is meg le het ha tá roz ni.

(5) A szol gá la ti vi szonyt elsõ al ka lom mal lé te sí tõk
14 he tet meg nem ha la dó alap ki kép zé sé nek idõ sza ká ban,
va la mint az ön kén tes tar ta lé kos ka to nák ese té ben a szol gá -
lat tel je sí té si idõ e tör vény ren del ke zé se i tõl el té rõ en is
meg ál la pít ha tó, azon ban eb ben az eset ben is leg fel jebb
heti 60 óra le het. Ez alatt az idõ szak alatt azon ban a pi he nõ -
idõ nem le het ke ve sebb nyolc óra idõ tar tam nál és he ten te
leg alább egy pi he nõ na pot ki kell adni.”

„92.  § (3) A 24 órás õr- és ügye le ti szol gá lat után egy
nap pi he nõ idõt, a pi he nõ na pon és a mun ka szü ne ti na pon
tel je sí tett szol gá lat után ezen túl me nõ en még egy sza bad -
na pot kell biz to sí ta ni. A leg alább 24 órás la ká son kí vül tel -
je sí tett ké szen lé ti szol gá lat elsõ 24 órá ja után egy nap,
ezen túl 48 órán ként to váb bi egy-egy nap sza bad na pot kell 
biz to sí ta ni. Amennyi ben a la ká son kí vül töl tött ké szen lét
leg alább egyik nap ja pi he nõ- vagy mun ka szü ne ti nap ra
esik, azért még egy sza bad na pot kell biz to sí ta ni. Az ál lo -

mány kül föl di szol gá la tot el lá tó tag jai ré szé re a kül föl di
szol gá la ti he lyen tel je sí tett 24 órás õr- és ügye le ti szol gá lat 
után egy nap pi he nõ idõt kell biz to sí ta ni, ké szen lé ti szol gá -
lat után vi szont sem pi he nõ idõ, sem sza bad nap nem jár.”

„93.  § (4) Az ál lo mány tag ját a napi szol gá la ti te vé keny -
ség be fe je zé se és a más na pi szol gá lat tel je sí tés meg kez dé -
se kö zött leg alább 8 óra pi he nõ idõ il le ti meg, amely be a
 lakásról a szol gá la ti hely re és az on nan  való vissza uta zás
idõ tar ta ma nem szá mít bele.

(...)
(6) Az (5) be kez dés tõl el té rõ en a pi he nõ nap – a fo ko zot -

tan ve szé lyes szol gá la ti be osz tást ki vé ve – a szol gá la ti
 elfoglaltság  miatt ha von ta össze von tan is ki ad ha tó, de leg -
alább 1 pi he nõ nap nak ilyen kor is va sár nap ra kell es nie.

(7) Amennyi ben az éves ki kép zé si ter vek ben meg ha tá -
ro zott gya kor lat egyik nap ja vagy nap jai pi he nõ- vagy
mun ka szü ne ti nap ra es nek, azo kat azo nos szá mú sza bad -
nap pal kell el len té te lez ni. A sza bad nap ki adá sá nál a 92.  §
(4) be kez dé sé ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.”

„94.  § (1) Ha a szol gá lat ér de ke vagy rend kí vü li eset
meg elõ zé se, ille tõ leg el há rí tá sa, kö vet kez mé nye i nek fel -
szá mo lá sa, to váb bá egyéb elõ re nem lát ha tó kö rül mény
be kö vet ke zé se szük sé ges sé te szi, az ál lo mány tag ja
a 92.  §-ban meg ha tá ro zott napi szol gá lat tel je sí té si idõn
túl, va la mint a mun ka szü ne ti és pi he nõ na pon, to váb bá
a sza bad nap ja és sza bad ide je alatt is kö te lez he tõ arra,
hogy szol gá la tot tel je sít sen (túl szol gá lat), ille tõ leg meg ha -
tá ro zott ide ig és he lyen arra ké szen áll jon. Nem mi nõ sül
túl szol gá lat nak az ügye le ti, õr-, ké szen lé ti szol gá lat, va la -
mint a gya kor la ton  való rész vé tel.

(2) Az el ren del he tõ túl szol gá lat tar ta ma nap tá ri éven -
ként 300 óra, amely a mi nisz ter ál tal ki adott ren del ke zés -
ben to váb bi 50%-kal nö vel he tõ.

(...)
(4) Nem mi nõ sül túl szol gá lat nak a kül föl di szol gá la tot

el lá tó sze mély más or szág te rü le tén el töl tött heti te vé keny -
sé gé nek 40 óra idõ tar ta mot meg ha la dó ré sze, fel té ve, ha
azért a ha zai il let mé nyen túl kü lön dí ja zás (kül föl di na pi -
díj, de vi za el lát mány stb.) jár.”

3. Az R1. tá ma dott ren del ke zé sei:
„26.  § (3) A ké szen lé ti pót lék ban ré sze sü lõ a ké szen lé ti

szol gá lat alatt túl szol gá la ti díj ra (a sza bad idõ ben tör té nõ
meg vál tást is ide ért ve), ké szen lé ti és ügye le ti díj ra, ille tõ -
leg gya kor la ti pót lék ra nem jo go sult.”

„31.  § (3) A gya kor la ti pót lék ban ré sze sü lõ a gya kor lat
alatt túl szol gá la ti díj ra (a sza bad idõ ben tör té nõ meg vál tást
is ide ért ve), ké szen lé ti pót lék ra, ügye le ti és ké szen lé ti díj -
ra nem jo go sult.”

4. Az R2. tá ma dott ren del ke zé sei:
„10.  § (3) A Hjt. 2.  § (33) be kez dé se sze rin ti mû ve le ti

 területen tel je sí tett kül föl di szol gá lat alat ti õr, jár õr ügye -
le ti, ké szen lé ti szol gá lat ide jét, más szol gá lat tel je sí té si
idõ ket és ezen szol gá la tok után a pi he nõ idõt a Hjt. 91.  §
(5) be kez dé sé re fi gye lem mel a Hjt. ren del ke zé se i tõl el té -
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rõ en is meg le het ál la pí ta ni, de a pi he nõ idõ nem le het
 kevesebb az adott misszi ó ra vo nat ko zó mû ve le ti uta sí tás -
ban, nem zet kö zi szer zõ dés ben vagy más nem zet kö zi elõ -
írásokban fog lalt, de leg alább nyolc órás idõ tar tam nál.

(4) A kül föl di szol gá la tot tel je sí tõk nek he ten te leg alább
egy pi he nõ na pot kö te le zõ en ki kell adni. Et tõl el tér ni mû -
ve le ti te rü le ten tör té nõ szol gá lat tel je sí té se kor a mû ve le ti
uta sí tás ban elõ írt szol gá la tok nak a vál tá si, az ál lo mány
rész le ges tá vol lé té vel vagy fel nem ké szí tett sé gé vel járó
idõ szak ban tör té nõ biz to sí tá sa, il let ve a ké szen lé ti vagy
más mi nõ sí tett idõ szak ban tör té nõ szol gá lat tel je sí tés ese -
tén le het.”

III.

Az in dít vány rész ben meg ala po zott.
Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyok ban fog lalt ké rel -

mek el bí rá lá sa cél já ból át te kin tet te a hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ál lo má nyú, va la mint az ön kén tes tar ta lé kos ka to nák -
ra vo nat ko zó át fo gó sza bá lyo zást.

Tör té ne ti leg a ka to nák szol gá la ti vi szo nyá ra vo nat ko zó
sza bá lyo kat is a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú
tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör -
vény (a továb biak ban: Hszt.) tar tal maz ta, de utóbb, a Hjt.
meg al ko tá sá val ez ön ál ló tör vényi sza bá lyo zást nyert.
Meg fi gyel he tõ azon ban – bi zo nyos ér te lem sze rû kü lönb -
sé gek mel lett is – a két fé le szol gá la ti vi szony sza bá lyo zá -
sá nak ha son ló sá ga, ese ten ként azo nos sá ga. Így azon al kot -
mány bí ró sá gi ha tá ro za tok ban ki fej tett meg ál la pí tá sok,
me lyek a Hszt. egyes ren del ke zé sei vizs gá la ta ered mé nye -
ként szü let tek, adott eset ben meg fe le lõn irány adók a ka to -
nák szol gá la ti vi szo nyát ren de zõ sza bá lyok al kot má nyos -
sá gi vizs gá la ta so rán is (pl. 630/B/2004. AB ha tá ro zat,
ABH 2006, 1596.; 247/B/2000. AB ha tá ro zat, ABK 2008.
áp ri lis, 571.). A Hjt. érin tett ren del ke zé se i nek tar tal ma
szem pont já ból emel lett je len tõ sé ge van a hon vé de lem rõl
és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény -
ben (a továb biak ban: Hvt.) fog lalt ren del ke zé sek nek,
 figyelemmel a Hjt. 1.  § (5) be kez dé sé ben ta lál ha tó elõ -
írásra, mely sze rint az ál lo mány kö te le zett sé ge i re és jo ga i -
ra a Hjt.-ben meg ha tá ro zot ta kat a Hvt.-ben fog lalt ren del -
ke zé sek kel együtt kell al kal maz ni.

Mi ként azt az Al kot mány bí ró ság a 42/2003. (IX. 19.)
AB ha tá ro za tá ban is meg ál la pí tot ta, a Hjt. ha tá lya alá tar -
to zó sze mé lyek – ugyan úgy, mint a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény (a továb biak ban: Mt.), 
a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör -
vény (a továb biak ban: Ktv.) vagy a köz al kal ma zot tak jog -
ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény (a továb biak -
ban: Kjt.) ha tá lya alá tar to zó sze mé lyek – fog lal koz ta tott -
nak mi nõ sül nek, fog lal koz ta tá si jog vi szony ban áll nak.
A ver seny szek tor ba tar to zó mun kál ta tók és mun ka vál la -
lók jog vi szo nyát sza bá lyo zó Mt., a köz szol gá la ti szfé rát
sza bá lyo zó Ktv. és Kjt. a mun ka vi lá gá nak a meg vál to zott
tár sa dal mi vi szo nyok hoz il lesz ke dõ meg újí tá sa ke re té ben

szü le tett. En nek a tör vényalkotási fo lya mat nak volt ré sze
a Hszt., és ré sze lett a Hjt. is. (ABH 2003, 453, 457.) Va la -
mennyi jog vi szony kö zös jel lem zõ je, hogy ter mé sze tes
sze mé lyek mun ka e re jü ket jö ve de lem szer zés ér de ké ben
ren del ke zés re bo csát ják oly mó don, hogy az õket fog lal -
koz ta tók hoz ké pest ti pi ku san gyen gébb, ezért kü lön le ges
jogi vé de lem re szo ru ló hely zet be ke rül nek. Va la mennyi
jog vi szony ban tör té nõ mun ka vég zés cél ja az anya gi lét
mun ká val tör té nõ biz to sí tá sa, s mint ilyen szo ro san kap -
cso ló dik az Al kot mány 70/B.  §-ában meg fo gal ma zott
mun ka és fog lal ko zás sza bad meg vá lasz tá sá hoz  való alap -
jog hoz. A vég zett mun ka jel le gé re, kö rül mé nye i re, s en -
nél fog va a mun kát vég zõk és az õket fog lal koz ta tók jo ga i -
ra és kö te le zett sé ge i re te kin tet tel ugyan ak kor in do kolt
e jog vi szo nyok el té rõ sza bá lyo zá sa. [Az el té rõ sza bá lyo -
zás azon ban nem min den te kin tet ben in do kolt, ezt min dig
a vizs gált ren del ke zés vo nat ko zá sá ban le het el bí rál ni. Így
pél dá ul az Al kot mány bí ró ság 42/2003. (IX. 19.) AB ha tá -
ro za tá ban az Mt., a Ktv. és a Kjt. ha tá lya alá tar to zók
 homogén cso por tot ké pez tek a Hszt. és a Hjt. ha tá lya alá
tar to zók kal a kár té rí tés össze gé nek meg ha tá ro zá sa szem -
pont já ból.]

A Hjt. 3.  § (2) be kez dé se ér tel mé ben a szol gá la ti
 viszony az ál lam és az ál lo mány tag ja kö zött lét re jött sa já -
tos köz szol gá la ti jog vi szony. Az ál lo mány tag jai (le gye -
nek akár hi va tá sos ka to nák vagy a szer zõ dé ses ál lo mány
tag jai) a köz tiszt vi se lõk höz és a köz al kal ma zot tak hoz
 hasonlóan köz szol gá lat ban áll nak, ugyan ak kor az ál ta lá -
nos hoz ké pest, a köz szol gá lat egyéb te rü le te i tõl el té rõ en,
szi go rúbb füg gel mi rend ben és fe gyel me zett ség gel, fo ko -
zott pszi chi kai és fi zi kai ter he lés sel, ál do zat vál la lás sal,
 veszélyes hely zet ben az élet koc káz ta tá sá val vég zik fel -
ada ta i kat. Emel lett a szol gá la ti vi szony lé te sí té sé nek fel té -
te le ként ön kén te sen le mon da nak egyes al kot má nyos jo -
gaik gya kor lá sá ról. [Hjt. 3.  § (3) be kez dé se] Mind ez élet -
vi tel be li kor lá to zást je lent, erre is fi gye lem mel a Hjt. a tár -
sa dal mi meg be csü lés ki fe je zé se ként az ugyan csak köz -
szol gá lat ban álló köz tiszt vi se lõk já ran dó sá gai ala pul vé te -
lé vel, de ked ve zõb ben ál la pít ja meg a hi va tá sos ál lo mány
tag ja it meg il le tõ jo go kat, jut ta tá so kat. [42/2003. (IX. 19.)
AB ha tá ro zat, ABH 2003, 453, 457.] Az Al kot mány bí ró -
ság az 52/2009. (IV. 30.) AB ha tá ro za tá ban arra is rá mu ta -
tott, hogy az em lí tett kor lá to zá so kat a ka to nák az ál lam
szol gá la tá ra vál lal ják. Ezért a ka to nai szol gá la ti vi szony ra
vo nat ko zó sza bá lyok al kot má nyos sá gát az Al kot mány
70.  § (6) be kez dé sé ben rög zí tett köz hi va tal vi se lé sé hez
 való jog alap ján kell meg ítél ni, mely nek ér tel mé ben min -
den ma gyar ál lam pol gár nak al kot má nyos joga van köz -
hivatal vi se lé sé re, ami csak rá ter mett sé gé tõl, kép zett sé gé -
tõl és szak mai tu dá sá tól függ het. (ABK 2009. áp ri lis, 436,
438.)

A ka to nák szol gá la ti vi szo nyát más köz szol gá lat hoz
(ért ve ez alatt el sõd le ge sen a Ktv. és a Kjt. ha tá lya alá tar -
to zó kat) ké pest az alap jo gok fo ko zot tabb kor lá to zá sa és
kü lön le ges egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai al kal mas sá gi
kö ve tel mé nyek jel lem zik. En nek oka a vég zett mun ka jel -
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le gé ben, cél já ban, s e cél meg valósításának mód já ban,
rend jé ben rej lik. A ka to nai szol gá lat tel je sí té se ugyan is az
át la gos hoz ké pest fo lya ma to san fo ko zot tabb fi zi kai és
pszi chés igény be vé tel lel jár. Ez nem csak a fegy ve res erõk
ren del te tés sze rû al kal ma zá sá nak (harc te vé keny ség) ide jé -
re vo nat ko zik, de a gya kor la tok ra is, me lyek nek cél ja
a harc te vé keny ség re tör té nõ fel ké szü lés, az ot ta ni szél sõ -
sé ges hely ze tek mo del le zé se. Ezért ki emel ke dõ je len tõ sé -
ge van an nak, hogy az ál lo mány ba csak olyan sze mé lyek
ve he tõk fel, akik az egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai al kal -
mas sá gi kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek. A meg lé võ szol -
gá la ti vi szony fel té te le pe dig, hogy a ka to nák ezen al kal -
mas sá got a szol gá lat alatt fo lya ma to san fenn tart sák.
Egyéb fel té te lek fenn ál lá sa ese tén is ez biz to sít hat ja
ugyan is, hogy  valódi harc te vé keny ség ese tén a sé rü lés és
ha lál ve szé lye a le he tõ leg ki sebb re csök ken jen.

A fo ko zot tabb igény be vé tel el len sú lyo zá sa ként – mi -
ként arra az Al kot mány bí ró ság ko ráb ban már utalt – a ka -
to nák elõ nyö sebb anya gi jut ta tás ban ré sze sül nek, il let ve
egyéb ked ve zõ jo go sult sá gok hoz jut nak. A Hjt. 200.  §
(1) be kez dé se így kü lö nö sen rög zí ti, hogy az ál lo mány
tag jai egész sé gé nek és tes ti ép sé gé nek vé del mét az õket
ter he lõ fo ko zott igény be vé tel kö ve tel mé nye i nek meg fele -
lõen kell biz to sí ta ni. Emel lett a szol gá la ti nyug díj fel té te -
lei ked ve zõb bek más fog lal koz ta tot tak tár sa da lom biz to sí -
tá si nyug díj-jo go sult sá gá hoz ké pest (Hjt. 202–206.  §; bár
ez utób bi ked ve zõ sza bá lyok csak a hi va tá sos ka to ná kat
érin tik elõ nyö sen, a szer zõ dé ses ka to nák ugyan is szol gá la -
ti nyug dí jat nem kap nak), ha pe dig a ka to na be teg ség, mû -
tét vagy bal eset  miatti sé rü lés kö vet kez té ben a szol gá lat
 ellátására kép te len, vagy a szol gá lat to váb bi el lá tá sa az
egész sé gi ál la po tá nak rosszab bo dá sát ered mé nyez né,
 illetve ha or vo si ke ze lést nem igé nyel, de a szol gá lat ké pes -
sé gé nek hely re ál lí tá sá hoz pi he nés re vagy gyógy üdü lés re
van szük sé ge, szá má ra egész ség ügyi sza bad ság jár (Hjt.
100–101.  §) stb.

A fen ti e ket szem elõtt tart va fi gye lem mel kell len ni
 továbbá arra, hogy a ka to nák – ugyan úgy, mint más fog lal -
koz ta tot tak – mun ká ju kat sza ba don vá laszt ják, s ez ál tal
ön ként vál lal ják a szol gá la ti vi szony ból fa ka dó kö tel me -
ket, be le ért ve egyes alap jo ga ik kor lá to zá sá nak el fo ga dá sát 
is. Ma guk mér le ge lik a szol gá la ti vi szony ból rá juk há ru ló
ter he ket és koc ká za to kat, va la mint a más fog lal koz ta tá si
jog vi szo nyok hoz ké pest biz to sí tott elõ nyö ket. En nek a
 tényezõnek az in dít vá nyok ban fel ho zott al kot má nyos sá gi
prob lé mák el bí rá lá sa szem pont já ból hang sú lyos sze re pe
van, de mind ez nem je len ti azt, hogy e miatt a ka to nák nak
alap jo ga ik alkot mány elle nes kor lá to zá sát el kel le ne vi sel -
ni ük. Fi gye lem mel arra, hogy a szol gá la ti vi szony is fog -
lal koz ta tá si vi szony, mely ben a ka to na cél ja anya gi lé té -
nek biz to sí tá sa, alap jo ga i nak kor lá to zá sa csak annyi ban
in do kol ha tó al kot má nyo san, amennyi ben ez az el ér ni
 kívánt cél hoz szük sé ges és az zal arány ban is áll.

A ka to nák az ál lam nak az Al kot mány 5.  §-ában, ezen
be lül is a Ma gyar Hon véd ség nek a 40/A.  § (1) be kez dé sé -

ben meg fo gal ma zott kö te le zett sé ge tel je sí té sé ben vesz nek 
részt. Az Al kot mány 5.  §-a ér tel mé ben a Ma gyar Köz tár sa -
ság ál la ma védi a nép sza bad sá gát és ha tal mát, az or szág
füg get len sé gét és te rü le ti ép sé gét, va la mint a nem zet kö zi
szer zõ dé sek ben rög zí tett ha tá ra it. Az Al kot mány bí ró ság
már több ha tá ro za tá ban meg fo gal maz ta, hogy ez nem csu -
pán ál lam cél, ha nem az ál lam szá má ra meg ke rül he tet len
kö te le zett sé get je lent. A kö te le zett sé gek tel je sí té sé hez
 pedig el en ged he tet le nül szük sé ges, hogy az ál lam nak
mind eh hez meg fe le lõ esz kö zök áll ja nak a ren del ke zé sé re.
A hon vé del mé nek biz to sí tá sá hoz kel lõ szá mú fegy ve res
szol gá la tot tel je sí tõ ka to na ki kép zé se is szük sé ges.
[46/1994. (X. 21.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 260, 269.;
50/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 359, 366.]

Az Al kot mány 40/A.  § (1) be kez dé se a Ma gyar Hon -
véd ség alap ve tõ kö te les sé gé vé te szi a haza ka to nai vé del -
mét, és elõ ír ja a nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere dõ kol lek tív
vé del mi fel ada tok el lá tá sát is. A sor ka to nai szol gá lat bé ke -
idõ ben  való meg szün te té se és az ön kén tes had erõ meg -
szer ve zé se foly tán je len tõ sen át ala kul tak ezen al kot má -
nyos kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek fel té te lei. Ám most is
irány adó az Al kot mány bí ró ság nak az 50/2001. (XI. 29.)
AB ha tá ro za tá ban ki fej tett ál lás pont ja, mely sze rint az
 állam maga dön ti el, hogy – töb bek kö zött – össz lét szá mát
te kint ve mek ko ra had erõ vel tud ja ma ra dék ta la nul el lát ni
a haza vé del mé bõl és a nem zet kö zi kö te le zett sé gek tel je sí -
té sé bõl fa ka dó tenni valóit. (ABH 2001, 359, 367.) A bé ke -
idõ ben fenn ál ló hon vé del mi kö te le zett ség meg szün te té se
foly tán olyan lét szá mú és össze té te lû hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ál lo mányt kell meg szer vez nie és fenn tar ta nia,
amellyel – fi gye lem mel az ön kén tes tar ta lé kos ka to nák ra
is – si ke re sen tel je sít he tõk az idé zett al kot má nyos kö te le -
zett sé gek. Az ál lam fe le lõs sé gé be tar to zik, hogy ezt konk -
ré tan mi lyen mó don ala kít ja ki és mû köd te ti, de al kal mas -
nak kell len nie a meg je lölt cél el éré sé re.

Az Al kot mány 5.  §-ában és 40/A.  § (1) be kez dé sé ben
fog lal tak meg valósítása ér de ké ben in do kolt és szük sé ges,
hogy azon sze mé lyek meg ha tá ro zott alap jo ga it, akik eb -
ben köz vet le nül részt vesz nek (azaz a ka to nák alap jo ga it)
más sze mé lyek hez ké pest szé le sebb kör ben kor lá toz zák.
Az ön kén tes had erõ meg szer ve zé sé nél az ál lam nak ezért
te kin tet tel kell len nie arra is, hogy a fel ada tok el lá tá sá hoz
szük sé ges lét szá mot bé ke idõ ben im má ron nem biz to sít -
hat ja a had kö te le sek be hí vá sá val. Nem hagy ha tók fi gyel -
men kí vül a mun ka erõ-pi a ci vi szo nyok, és az a mér le ge lés, 
mely be fo lyá sol ja a ka to nai szol gá lat ön ál ló vál la lá sát. Az
ál lam az ál lo mány elég te len lét szá ma  miatt nem hi vat koz -
hat al kot má nyos kö te le zett sé ge tel je sít he tet len sé gé re, s
a meg lé võ ál lo mány ter he i nek nö ve lé sé vel (alap jo gai
arány ta lan kor lá to zá sá val) nem el len sú lyoz hat ja a lét -
szám hi ány ból ere dõ ne héz sé ge ket.

A fen ti ek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság meg vizs -
gál ta az in dít vá nyok ban tá ma dott konk rét ren del ke zé se -
ket.
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IV.

1. Az in dít vá nyo zó sze rint sér ti az Al kot mány 70/A.  §
(1) be kez dé sét, 70/B.  § (4) be kez dé sét és 70/D.  §-át a Hjt.
91.  § (2) be kez dé se, mely le he tõ vé te szi, hogy a heti szol -
gá lat tel je sí té si idõt – el té rõ en az ál ta lá nos, heti 40 órás sza -
bály tól – leg fel jebb heti 54 órá ban ál la pít sák meg a
 készenléti jel le gû be osz tá sok nál.

A Hjt. 2.  § (39) be kez dé se sze rint ké szen lé ti jel le gû
 beosztásnak azok a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
be osz tá sok mi nõ sül nek, ahol a be osz tá si fel adat nem kí ván 
ál lan dó szol gá lat tel je sí tést a szol gá lat tel jes idõ tar ta ma
alatt, ha nem olyan igény be vé tel lel jár, amely rész ben le he -
tõ vé te szi az ál lo mány tag já nak pi hen te té sét. Az R3.
44/A.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben a Hjt. 91.  § (2) be kez dé -
se szem pont já ból az a be osz tás mi nõ sül ké szen lé ti jel le gû
be osz tás nak, ame lyet 12/24, 12/48, 24/48 vagy 24/72 órás
vál tá sos mun ka rend ben kell el lát ni.

1.1. Az in dít vá nyo zó sze rint mind ez azért sér ti az
 Alkotmány 70/A.  § (1) be kez dé sét a pi he nés hez  való jog
és a vég zett mun ka mennyi sé ge és mi nõ sé ge sze rin ti dí ja -
zás alap jo ga te kin te té ben, mert a mun ka idõ és a sza bad idõ
hossza szem pont já ból nem le het kü lönb sé get ten ni az
egyéb ként azo no san dí ja zott ka to nák kö zött azon az ala -
pon, hogy a mun kál ta tó egye sek be osz tá sát ké szen lé ti jel -
le gû nek mi nõ sí tet te, azaz vál tá sos rend ben szer vez te meg.
Ezek a ka to nák más ka to nák hoz ké pest ugyan annyi dí ja zá -
sért jó val több mun ka vég zés re kö te le zet tek.

Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez -
dé sét – ki ala kult gya kor la ta sze rint – a jog egyen lõ ség ál ta -
lá nos el vét meg fo gal ma zó al kot má nyi kö ve tel mény ként
ér tel me zi. Ki mond ta, hogy az al kot má nyi ti la lom el sõ sor -
ban az al kot má nyos alap jo gok te kin te té ben tett meg kü lön -
böz te té sek re ter jed ki. Ab ban az eset ben, ha a meg kü lön -
böz te tés nem az em be ri vagy az alap ve tõ ál lam pol gá ri jog
te kin te té ben tör tént, az el té rõ sza bá lyo zás alkot mány elle -
nessége ak kor ál la pít ha tó meg, ha az az em be ri mél tó ság -
hoz  való jo got sér ti. Az Al kot mány bí ró ság a diszk ri mi ná -
ció ti lal mát te hát szé les ér te lem ben fog ja fel és a jog rend -
szer egé szé re vo nat koz tat ja. Az Al kot mány bí ró ság szá -
mos ha tá ro za tá ban rá mu ta tott arra, hogy a diszk ri mi ná ció
vizs gá la tá nál köz pon ti elem an nak meg ha tá ro zá sa, hogy
ki ket kell egy cso port ba tar to zók nak te kin te ni. A diszk ri -
mi ná ció al kot má nyos ti lal ma csak a sza bá lyo zás szem -
pont já ból egy cso port ba tar to zók ra vo nat ko zik. [9/1990.
(IV. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 47, 48.; 61/1992.
(XI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 280, 281.; 39/1999.
(XII. 21.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 320, 342–343.;
144/2008. (XI. 26.) AB ha tá ro zat, ABK 2008. no vem ber,
1509, 1531–1532].

Az in dít vá nyo zó a hát rá nyos meg kü lön böz te tést két, az
Al kot mány 70/B.  § (3) és (4) be kez dé sé ben sza bá lyo zott
alap jog vo nat ko zá sá ban ál lí tot ta. Ah hoz, hogy ez meg ál la -
pít ha tó le gyen, elõ fel té tel, hogy a jog al ko tó ho mo gén cso -
port ba tar to zó jog ala nyok te kin te té ben al kos son diszk ri -
mi na tív sza bályt. Az Al kot mány bí ró ság sze rint a je len

eset ben ez nem áll fenn. A ké szen lé ti jel le gû be osz tás ban
dol go zók ese té ben a Hjt. ér tel me zõ ren del ke zé sé bõl meg -
ál la pít ha tó an a be osz tá si fel adat nem kí ván ál lan dó szol gá -
lat tel je sí tést a szol gá lat tel jes idõ tar ta ma alatt, ha nem
olyan igény be vé tel lel jár, amely rész ben le he tõ vé te szi az
ál lo mány tag já nak pi hen te té sét. Az R3. 44/A.  §-a sze rin ti
vál tá sos mun ka rend is csak oly mó don ér tel mez he tõ, hogy
a 12 vagy 24 órás szol gá lat tel je sí tés nem jár fo lya ma tos
mun ka vég zés sel, a szol gá la ti fel ada tok el lá tá sa kö zött
 lehetõség van a pi he nés re. Az in dít vá nyo zó hi vat ko zott
arra, hogy min den ka to nai be osz tás ban van nak ké szen lé ti
ele mek, és en nek, va la mint a tény le ges mun ka vég zés nek
az ará nya sze mé lyen ként, be osz tá son ként, idõn ként né mi -
leg vál toz hat, de nem kü lö nít he tõ el éle sen. Az Al kot -
mány bí ró ság meg íté lé se sze rint en nek a ki fo gá solt sza bá -
lyo zás al kot má nyos sá ga vo nat ko zá sá ban azon ban nincs
je len tõ sé ge, mi vel a mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak
a fel ada ta, hogy a be osz tá sok ki ala kí tá sa és a szol gá la ti fel -
ada tok ki adá sa so rán ér vény re jut tas sa a jog sza bá lyi elõ -
írásokat (úm. a nem ké szen lé ti jel le gû be osz tás ban dol go -
zó ka to nát tény le ge sen mun ká ra igény be ve gye a heti
40 órás szol gá lat tel je sí té si ide je alatt, míg ha a ka to na napi
mun ka vég zé sé be rend sze rint hosszabb-rö vi debb pi he nõ -
idõk éke lõd nek be, ak kor ké szen lé ti jel le gû be osz tás ba he -
lyez ze). Erre te kin tet tel az Al kot mány 70/A.  §-át a Hjt.
91.  § (2) be kez dé se nem sér ti.

1.2. Az in dít vá nyo zó az Al kot mány 70/B.  § (4) be kez -
dé se alap ján azért ki fo gá sol ta a Hjt. 91.  § (2) be kez dé sét,
mert az ab ban meg fo gal ma zott szol gá lat tel je sí té si idõ már
ön ma gá ban olyan ma gas, hogy sér ti a ka to na pi he nés hez
 való jo gát.

A Hjt. ki fo gá solt sza bá lya köz vet le nül nem a pi he nõ -
idõ re, ha nem a mun ka idõ re vo nat ko zik, ám mi vel a ket tõ
szo ro san össze függ egy más sal, a mun ka idõt meg ha tá ro zó
ren del ke zés szük ség sze rû en ki hat a pi he nõ idõ re.

Az Al kot mány bí ró ság ko ráb bi ha tá ro za ta i ban már fog -
lal ko zott a 70/B.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt pi he nés hez
 való jog gal. Ezek ben meg ál la pí tot ta, hogy az Al kot mány
70/B.  § (4) be kez dé se alap ve tõ jog ként fo gal maz za meg
a pi he nés hez, a sza bad idõ höz, a fi ze tett sza bad ság hoz  való 
jo go kat [1403/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 493,
494.; 1005/B/1996. AB ha tá ro zat, ABH 1998, 939, 940.;
1030/B/2004. AB ha tá ro zat, ABH 2005, 1307, 1311.;
72/2006. (XII. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 2006, 819, 840.;
74/2006. (XII. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 2006, 870, 875.].

A 74/2006. (XII. 15.) AB ha tá ro zat ban az Alkotmány -
bíróság a pi he nés hez és a rend sze res fi ze tett sza bad ság hoz
 való jog gal össze füg gés ben ki fej tet te: „Az 1030/B/2004.
AB ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság a pi he nés hez  való 
jo got a mun ká hoz  való jog lé nye ges össze te võ je ként ér tel -
mez te, utalt to váb bá az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za -
tá ban tett meg ál la pí tá sá ra, amely sze rint – az Al kot mány
70/B.  § (4) be kez dé sén túl me nõ en – az Al kot mány nak
nincs olyan ren del ke zé se, amely a pi he nés hez  való jog
konk rét mód ja it, il let ve fel té te le it ugyan ilyen mó don írná
elõ. (ABH 2005, 1307, 1311.)” (ABH 2006, 870, 875.)
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E ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság rög zí tet te, hogy
a pi he nés hez  való jog – mi ként a rend sze res fi ze tett sza -
bad ság hoz  való jog is – cél ja a rend sze res mun ka vég zés
so rán el hasz nált erõ for rá sok, a fi zi kai és szel le mi ener gia
pót lá sá nak, a mun ka vál la lók re ge ne rá ló dá sá nak biz to sí tá -
sa. A rend sze res fi ze tett sza bad sá goz  való jog al kot má nyi
sza bá lyo zá sa azon ban – a pi he nés hez  való jog hoz ké pest –
konk ré tabb kö ve tel mé nye ket ál lít a tör vényhozó elé. A
 pihenéshez  való jog ga ran ci á i nak meg ha tá ro zá sa so rán
a jog al ko tó sza bad sá ga na gyobb, ez utób bi jog a mun ka
 világában ér vény re jut tat ha tó több fé le mó don is: a mun ka -
vég zé si kö te le zett ség idõ be ni kor lá ta it (pl. a mun ka idõt,
pi he nõ idõt, va la mint a kü lön bö zõ mun ka idõ-ked vez mé -
nye ket) meg ha tá ro zó sza bá lyok meg al ko tá sá val. (ABH
2006, 870, 875–876.)

A pi he nés hez  való jog ér vé nye sü lé se szem pont já ból
nem vizs gál ha tók izo lál tan a mun ka idõ re és a pi he nõ idõ re
(sza bad ság ra, mun ka idõ-ked vez mény re) vo nat ko zó sza -
bá lyok, mi u tán azok együt te se ha tá roz za meg, mennyi idõt 
tölt az al kal ma zott mun ka he lyi kö te le zett sé ge i nek tel je sí -
té sé vel, és mennyi ide je ma rad a pi he nés re. Ma gá ból az
Al kot mány ból nem ve zet he tõ le köz vet len kö vet kez te tés
a napi/heti/havi/éves mun ka idõ és pi he nõ idõ mér té ké re,
ará nyá ra vo nat ko zó an, és nem ve zet he tõ le a 40 órás, vagy
et tõl el té rõ mun ka hét sem. A pi he nés hez  való jog sé rel me
így ak kor ál la pít ha tó meg, ha a mun ka idõ re és a pi he nõ -
idõ re vo nat ko zó ren del ke zé se ket figye lembe véve a jog -
sza bály le he tõ sé get nyújt a mun kál ta tó nak arra, hogy
a mun ka vál la lót a re ge ne rá ló dás hoz szük sé ges meg fe le lõ
idõ biz to sí tá sa nél kül ve gye igény be mun ká ra. Ez kü lö nö -
sen ak kor for dul elõ, ha az igény be vé tel fo lya ma to san
hosszabb idõn ke resz tül fenn áll(hat) ezt el len sú lyo zó pi he -
nõ idõ nél kül.

Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint a Hjt. 91.  §
(2) be kez dé se nem sér ti a pi he nés hez és a sza bad idõ höz
 való jo got. A ké szen lé ti jel le gû be osz tá sok ban heti leg fel -
jebb 54 órás mun ka idõ elõ írása – a Hjt. 91.  § (1) be kez dé -
sé ben fog lalt ren del ke zés hez ha son ló an – kor lát ját ké pe zi
a szol gá la tot tel je sí tõ ka to nák mun ka ere je kor lát lan (túl -
zott) igény be vé te lé nek, s mint ilyen a pi he nés hez  való jog
ga ran ci á já nak te kint he tõ. Bár ez a 40 órás fõ sza bály hoz
ké pest az ál lo mány tag já ra néz ve hát rá nyo sabb nak tû nik,
fi gye lem mel kell len ni a ké szen lé ti jel le gû be osz tás ter mé -
sze té re. En nek ugyan is fo gal mi ele me, hogy az ál lo mány
tag ja a szol gá lat tel je sí té si idõ egy ré szét nem mun ká val,
ha nem pi he nés sel töl ti, mely alatt – ha nem is tel je sen, de – 
re ge ne rá lód hat. Az, hogy ilyen be osz tás ban a heti mun ka -
idõ az ál ta lá nos hoz ké pest an nak kb. egy har ma dá val
hosszabb idõ tar tam ban is meg ha tá roz ha tó, nem ered mé -
nye zi az Al kot mány 70/B.  § (4) be kez dé sé nek sé rel mét.

1.3. Az in dít vá nyo zó az Al kot mány 70/D.  §-a alap ján
is kér te a Hjt. 91.  § (2) be kez dé sé nek meg sem mi sí té sét. Az 
Al kot mány 70/D.  §-a sze rint a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
tén élõk nek jo guk van a le he tõ leg ma ga sabb szin tû tes ti és
lel ki egész ség hez, me lyet az ál lam a mun ka vé de lem, az
egész ség ügyi in téz mé nyek és az or vo si el lá tás meg szer ve -
zé sé vel, a rend sze res test edzés biz to sí tá sá val, va la mint az

épí tett és a ter mé sze tes kör nye zet vé del mé vel  valósít meg.
Az in dít vá nyo zó sze rint a nem meg fe le lõ pi he nõ idõ, a
 regeneráció hi á nya foly tán rö vid tá von fo ko zott bal eset ve -
szélyt je lent, hosszabb tá von pe dig az egész ség ká ro so dás
koc ká za tát hor doz za ma gá ban. E miatt sé rül a le he tõ leg -
ma ga sabb szin tû egész ség hez  való jog.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a meg je lölt
al kot má nyos ren del ke zés és a tá ma dott sza bály kö zött az
in dít vá nyo zó ál tal fel ho zott al kot mány jo gi össze füg gés
nem áll fenn. Az egész ség meg õr zé se, hely re ál lí tá sa szá -
mos té nye zõ vel áll kap cso lat ban, me lyek re a 70/D.  §
(2) be kez dé se is utal. A le he tõ leg ma ga sabb szin tû tes ti és
lel ki egész ség hez  való jog egyik spe ci á lis, ki fe je zet ten
a mun ka vég zés sel össze füg gõ as pek tu sa ugyan ak kor az
Al kot mány 70/B.  § (4) be kez dé sé ben fo gal ma zó dik meg.
Mi ként arra az Al kot mány bí ró ság fent már rá mu ta tott,
a mun ká hoz  való jog szer ves ré szét ké pe zi a pi he nés hez
 való jog, mely nek cél ja alap ve tõ en a rend sze res mun ka -
vég zés so rán el hasz nált erõ for rá sok, a fi zi kai és szel le mi
ener gia pót lá sá nak, a mun ka vál la lók re ge ne rá ló dá sá nak
biz to sí tá sa. Vagy is a pi he nõ idõ a mun ka ké pes ség, s en nek
ré sze ként az egész ség meg õr zé sét szol gál ja. En nek ér vé -
nye sü lé sét ga ran tál ják a mun ka idõt meg ha tá ro zó (kor lá to -
zó), s ez ál tal a meg fe le lõ pi he nõ idõt biz to sí tó elõ írások.
Az in dít vá nyo zók ál tal fel ho zott azon ér vek, me lyek sze -
rint a pi he nõ idõ elég te len sé ge foly tán sé rül az egész ség hez 
 való jog, lé nye gé ben te hát nem az Al kot mány
70/D.  §-ával, ha nem a 70/B.  § (4) be kez dé sé vel hoz ha tók
össze füg gés be. Ezért az Al kot mány bí ró ság a Hjt. 91.  §
(2) be kez dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra
és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt az Al kot mány
70/D.  §-ával össze füg gés ben el uta sí tot ta.

2. Az in dít vá nyo zó sze rint sér ti a pi he nés hez  való jo got 
a szol gá lat tel je sí té si idõ nek több havi, il let ve éves ke ret -
ben tör té nõ meg ha tá ro zá sa. Ezért kér te a Hjt. 91.  § (3) be -
kez dé sé ben a „vagy éves” szö veg ré szé nek, il let ve a 91.  §
(4) be kez dé sé nek meg sem mi sí té sét.

A Hjt. ál ta lá nos sza bá lya alap ján a heti szol gá lat tel je sí -
té si idõ 40 óra. A szol gá lat tel je sí té si idõ azon ban egye net -
le nül is meg ha tá roz ha tó, mely eset ben a mun ka idõ ke ret re
ve tít ve kell tel je sí te ni át lag ban a heti 40 órás szol gá la tot.
Ez a mun ka idõ-be osz tás le he tõ sé get te remt a mun kál ta tó -
nak arra, hogy az ál ta la el lá tott fel ada tok hoz job ban iga zo -
dó szol gá lat tel je sí té si ren det ala kít son ki. Az al kal ma zott
szá má ra ez azt je len ti, hogy a mun ka idõ ke re ten be lül
egyes idõ szak ban több mun kát kell vé gez nie, s így ke ve -
sebb ide je ma rad a pi he nés re, míg a töb bi idõ szak ban for -
dít va. Amel lett, hogy az al kal ma zott fi zi kai és lel ki egész -
sé ge, s így a biz ton sá gos és ha té kony mun ka vég zés bi zo -
nyos mi ni má lis pi he nõ idõ rend sze res biz to sí tá sa mel lett
tart ha tó fenn, a fo ko zot tabb, hosszabb ide ig tar tó szol gá -
lat tel je sí tés után nél kü löz he tet len egy hosszabb re ge ne rá -
ló dá si idõ szak be ik ta tá sa. Mi nél hosszabb a munkaidõ -
keret, an nál na gyobb le he tõ ség van arra, hogy egye net len
be osz tás ban kell szol gá la tot tel je sí te ni, s elõ for dul hat,
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hogy a fo ko zot tabb igény be vé telt csak arány ta lan idõ
 elteltével kö ve ti az azt el len sú lyo zó pi he nés. A mun ka vég -
zés re irá nyu ló jog vi szo nyo kat sza bá lyo zó tör vények ezért
is kor lá toz zák a mun ka idõ ke ret ter je del mét, s csak ki vé te -
les eset ben biz to sít ják ki fe je zet ten hosszú mun ka idõ ke ret
al kal ma zá sát.

A mun ka idõ ke ret al kal ma zá sa ugyan ak kor nem vizs -
gál ha tó ön ma gá ban az Al kot mány 70/B.  § (4) be kez dé se
vo nat ko zá sá ban, mi vel a pi he nés hez  való jo got a Hjt. más
ren del ke zé sei is biz to sí ta ni hi va tot tak. Így, je len tõ sé ge
van an nak, hogy a napi szol gá lat tel je sí té si idõ nem le het
hosszabb 12 órá nál [Hjt. 92.  § (1) be kez dés], az ál lo mány
tag ját a napi szol gá lai te vé keny ség be fe je zé se és a más na pi 
szol gá lat tel je sí tés meg kez dé se kö zött leg alább 8 óra pi he -
nõ idõ il le ti meg, mely be a szol gá la ti hely re és az on nan
 való vissza uta zás idõ tar ta ma nem szá mít bele [Hjt. 93.  §
(4) be kez dés], az ál lo mány tag ját he ten ként 2 pi he nõ nap
il le ti meg, me lyet le he tõ leg együtt kell ki ad ni [Hjt. 93.  §
(4) be kez dés], va la mint hogy a ka to na a Hjt. 96–99.  §-ai
alap ján alap- és pót sza bad ság ra jo go sult. Az Al kot mány -
bí ró ság meg íté lé se sze rint az Al kot mány 5.  §-ában és
40/A.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt cé lok meg valósítása
 érdekében in do kol ha tó a szol gá lat tel je sí té si idõ több ha vi,
il let ve éves ke ret ben tör té nõ meg ál la pí tá sa, a szol gá lat tel -
je sí té si idõ re, il let ve a pi he nõ idõ re, sza bad ság ra vonat -
kozó egyéb ren del ke zé sek figye lembe véte lével a kor lá to -
zás nem je len ti az alap jog arány ta lan kor lá to zá sát. Ezért az 
Al kot mány bí ró ság a Hjt. 91.  § (3) be kez dé sé ben a „vagy
éves” szö veg rész, il let ve 91.  § (4) be kez dé se alkot mány -
elle nességének meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít ványt el uta -
sí tot ta.

3. A Hjt. 91.  § (5) be kez dé se ér tel mé ben a szol gá la ti
 viszonyt elsõ al ka lom mal lé te sí tõk 14 he tet meg nem ha -
ladó alap ki kép zé sé nek idõ sza ká ban, va la mint az ön kén tes
tar ta lé kos ka to nák ese té ben a szol gá lat tel je sí té si idõt a Hjt. 
ren del ke zé se i tõl el té rõ en is meg le het ál la pí ta ni, ám nem
le het több, mint heti 60 óra. A pi he nõ idõ ezen idõ szak alatt 
nem le het ke ve sebb, mint 8 óra, és he ten te egy pi he nõ na -
pot ki kell adni. Az in dít vá nyo zó sze rint ez sér ti az Al kot -
mány 70/B.  § (4) be kez dé sét és 70/D.  §-át.

3.1. Az alap ki kép zés cél ja, hogy az ál lo mány érin tett
ré sze ez idõ alatt meg sze rez ze a mû ve le ti kö rül mé nyek
 közötti szol gá lat tel je sí tés hez nél kü löz he tet len ka to nai
 ismereteket. Olyan ki vé te les igény be vé tel rõl van szó, ami -
kor a pi he nõ idõ kor lá to zá sa az egyéb ként ér vé nye sü lõ
 szabályokhoz ké pest al kot má nyo san in do kolt. Ugyan ak -
kor a tör vény maga meg ha tá roz za azo kat a ga ran ci á kat,
ame lyek nek ilyen eset ben is ér vé nye sül ni ük kell: azaz,
hogy ez a meg ter he lõbb szol gá lat tel je sí tés leg fel jebb
14 hé tig tart hat, és ilyen kor is biz to sí ta ni kell a leg alább
napi 8 órás pi he nõt, va la mint a heti egy pi he nõ na pot, a heti 
szol gá lat tel je sí té si idõ pe dig leg fel jebb 60 óra le het. Az
Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint – fi gye lem mel arra
is, hogy ezek csu pán a szol gá lat tel je sí tés fel sõ ha tá rát je lö -
lik ki, s et tõl a ka to na ja vá ra el le het tér ni – a pi he nés hez

 való jog nem sé rül. To váb bi ga ran ci át je lent a Hjt. 99.  §
(2) be kez dés má so dik mon da tá ban fog lalt ren del ke zés,
mely nek alap ján a ki kép zen dõ ál lo mány tag ja az alap -
kiképzés be fe je zé se után köz vet le nül 5 mun ka nap szol gá -
lat men tes sé gi idõ re jo go sult.

A Hjt. 2.  § (38) be kez dé se ér tel mé ben az ön kén tes tar ta -
lé kos ál lo mány tag ja az a hon véd (rend fo ko zat nél kü li),
tisz te si, tiszt he lyet te si, tisz ti rend fo ko za tú ka to na, aki
meg ha tá ro zott ide ig – szer zõ dés alap ján – ön ként vál lal ja
a ka to nai szol gá lat ra ren del ke zés re ál lást és a tény le ges
 katonai szol gá la tot. A Hjt. 47/A.  § (2)–(3) be kez dé se úgy
ren del ke zik, hogy az ön kén tes tar ta lé kos be osz tás ra tör -
ténõ fel ké szí tés re elsõ al ka lom mal leg fel jebb 25 nap ra,
a továb biak ban a szer zõ dés ben fog lalt idõ tar ta mig éven te
leg fel jebb 15 nap ra hív ha tó be. Ezen túl az ön kén tes tar ta -
lé kos 3 éven te egy szer, leg fel jebb 6 hó nap tény le ges szol -
gá lat ra be hív ha tó. A tény le ges szol gá lat idõ tar ta ma
a (4) be kez dés alap ján az érin tett be le egye zé sé vel meg -
hosszab bít ha tó.

Az ön kén tes tar ta lé kos ál lo mány szol gá lat tel je sí té se
szin tén kü lön le ges for má ja a mun ka vég zés nek. Eb ben
a jog vi szony ban nem a jö ve de lem szer zõ te vé keny ség
 dominál, ha nem a hon vé del mi és a nem zet kö zi szer zõ dés -
ben vál lalt kö te le zett sé gek tel je sí té sé ben  való köz re mû kö -
dés, az arra  való fel ké szü lés, s en nek ke re té ben a szük sé -
ges ka to nai is me re tek fenn tar tá sa, fej lesz té se. Ez in do kol -
ja a kon cent rál tabb, meg ter he lõbb igény be vé telt, mely
ugyan ak kor az alap ki kép zés ben részt ve võk kel össze füg -
gés ben is meg fo gal ma zott kor lá tok kö zött ma rad. Az ön -
kén tes tar ta lé kos ka to nák vi szony lag rö vid szol gá lat tel je -
sí té si ide je és az em lí tett kor lá tok  miatt a pi he nés hez  való
jog sé rel me nem ál la pít ha tó meg.

A fen ti ek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az in dít -
ványt az Al kot mány 70/B.  § (4) be kez dé sé vel össze füg -
gés ben el uta sí tot ta.

3.2. Az Al kot mány bí ró ság el uta sí tot ta az in dít ványt
a 70/D.  §-ban fog lalt egész ség hez  való jog gal kap cso la to -
san is, mi vel a je len ha tá ro zat in do ko lá sá nak IV/1.3. pont -
já ban ki fej tett okok ból ér de mi al kot má nyos sá gi össze füg -
gés a tá ma dott ren del ke zés és az Al kot mány meg je lölt
 szabálya kö zött nem ál la pít ha tó meg.

4. Az in dít vá nyo zó az Al kot mány 70/A.  §-a, 70/B.  §
(2), (3) és (4) be kez dé se, va la mint 70/D.  §-a alap ján
 támadta a Hjt.-nek a 24 órás õr-, ügye le ti és la ká son kí vül
tel je sí tett ké szen lét után járó pi he nõ idõ re vo nat ko zó sza -
bá lya it. Ko ráb bi in dít vá nyá ban az Al kot mány 54.  § (1) be -
kez dé sé nek sé rel mét is ál lí tot ta, ám mi vel ké sõb bi in dít vá -
nyá ban ilyen tar tal mú ké rel met már nem ter jesz tett elõ, az
Al kot mány bí ró ság eb ben a te kin tet ben az alkotmányos -
sági vizs gá la tot mel lõz te.

A ki fo gá solt ren del ke zé sek ér tel mé ben a 24 órás õr- és
ügye le ti szol gá lat után egy nap pi he nõ idõt, a pi he nõ na pon
és a mun ka szü ne ti na pon tel je sí tett szol gá lat után ezen túl -
me nõ en még egy sza bad na pot kell biz to sí ta ni. A leg alább
24 órás la ká son kí vül tel je sí tett ké szen lé ti szol gá lat elsõ
24 órá ja után egy nap, ezen túl 48 órán ként to váb bi egy-
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 egy nap sza bad na pot kell biz to sí ta ni. Amennyi ben a la ká -
son kí vül töl tött ké szen lét leg alább egyik nap ja pi he nõ-
vagy mun ka szü ne ti nap ra esik, azért még egy sza bad na pot
kell biz to sí ta ni. Az ál lo mány kül föl di szol gá la tot el lá tó
tag jai ré szé re a kül föl di szol gá la ti he lyen tel je sí tett 24 órás 
õr- és ügye le ti szol gá lat után egy nap pi he nõ idõt kell biz -
to sí ta ni, ké szen lé ti szol gá lat után vi szont sem pi he nõ idõ,
sem sza bad nap nem jár. [Hjt. 92.  § (3) be kez dés] Az ügye -
le ti, õr- és ké szen lé ti szol gá lat nem mi nõ sül túl szol gá lat -
nak. [Hjt. 94.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta]

A Hjt. 2.  §-ában fog lalt ér tel me zõ ren del ke zé sek rög zí -
tik, mi mi nõ sül õr szol gá lat nak, ügye let nek, il let ve la ká son 
kí vül el töl tött ké szen lét nek. Esze rint az õr szol gá lat olyan
kö tött for má jú fegy ve res szol gá lat, amely ben az ál lo mány
tag já nak fel ada ta ob jek tu mok, ja vak, il let ve sze mé lyek õr -
zé se és vé del me vagy fog va tar tott sze mé lyek szö ké sé nek
meg aka dá lyo zá sa [(36) be kez dés]; az ügye let a szol gá lat -
adás olyan sa já tos for má ja, amely ben az ál lo mány tag ja
a pi hen te tés biz to sí tá sa mel lett, a szol gá lat ve zény lés ben
meg ha tá ro zott ide ig, az állományille té kes pa rancs nok ál tal 
meg ha tá ro zott he lyen a tel je sí tés re vo nat ko zó jog sza bály
és bel sõ ren del ke zés sze rin ti fel ada to kat lát ja el [(35) be -
kez dés], míg a la ká son kí vül el töl tött ké szen lét lé nye ge,
hogy az állományille té kes pa rancs nok az ál lo mány tag ját
az állományille té kes pa rancs nok ál tal meg ha tá ro zott
 helyen és ide ig tör té nõ ren del ke zés re ál lás ra kö te le zi
[(34) be kez dés].

Az õr szol gá lat te kin te té ben a Ma gyar Hon véd ség Szol -
gá la ti Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 24/2005. (VI. 30.)
HM ren de let (a továb biak ban: Szol gá la ti Sza bály zat)
377. pont ja úgy ren del ke zik, hogy a fel ál lí tott õrö ket az
 õrszolgálati ok má nyok ban meg ha tá ro zott idõ kö zön ként
kell vál ta ni. Ki vé te les eset ben, az õrök éber sé gét ká ro san
be fo lyá so ló kö rül mé nyek kö zött az õrök vál tá si ide je
a lak ta nya- (hely õr ség-) ügye le tes pa ran csa alap ján rö vi -
debb is le het. A 389. és 390. pont pe dig sza bá lyoz za, hogy
a pi he nõ idõ ben lévõ ka to nák mi ként pi hen het nek (al hat -
nak). Jár õr te kin te té ben a Szol gá la ti Sza bály zat 557. pont -
ja rög zí ti, hogy a 24 órá ból a tény le ge sen jár õrö zés re for dí -
tott idõ 16 órá nál több nem le het. Ket tõ-négy órás jár õrö -
zés után 1–2 óra pi he nõ jár. Az ügye le ti szol gá lat te kin te -
té ben maga a Hjt. fo gal maz za meg, hogy a szol gá lat adás
fo lya mán a ka to na pi hen het.

Mind egyik szol gá lat ese té ben kö zös, hogy a szol gá lat -
tel je sí tés 24 órás idõ tar ta má ban nem tör té nik fo lya ma tos
mun ka vég zés, a ka to ná nak ezen idõ alatt le he tõ sé ge van
a pi he nés re is.

A 24 órás õr-, ügye le ti és la ká son kí vül töl tött ké szen lé ti 
szol gá lat, va la mint a be osz tás sze rin ti „ren des” szol gá lat -
tel je sí tés mun ka jo gi szem pont ból el kü lö nül egy más tól.
A „ren des” szol gá lat tel je sí tés be osz tás ban, a mun ka kö ri
le írás ban fog lalt fel ada tok el lá tá sá val, míg a szol gá lat ba
ve zény lés a be osz tás el lá tá sa mel lett, meg ha tá ro zott szol -
gá la ti fel adat el vég zé sé re tör té nik. Az in dít vá nyo zó sze -
rint – fi gye lem mel arra, hogy a Hjt. 92.  § (3) be kez dé sé ben 
sza bá lyo zott spe ci á lis szol gá lat adá si for mák ban a ka to na
fo lya ma to san nagy in ten zi tá sú mun kát vé gez – a 24 órás

szol gá lat lé nye gé ben há rom szor 8 óra szol gá lat tel je sí tés -
nek mi nõ sül. Azaz az adott nap ra esõ 8 órás szol gá lat tel je -
sí tés mel lett to váb bi 16 órát dol go zik, mely meg lá tá sa sze -
rint  valójában túl szol gá lat nak mi nõ sül. A tör vény ki fe je -
zett ren del ke zé se foly tán [Hjt. 94.  § (1) be kez dé sé nek má -
so dik mon da ta] ugyan ak kor ezek a szol gá la tok nem mi nõ -
sül nek túl szol gá lat nak. Az in dít vá nyo zó sze rint diszk ri mi -
na tív, hogy a pi he nõ idõ re  való jo go sult ság és az el len té te -
le zés szem pont já ból kü lönb sé get tesz nek a ka to nák kö zött
asze rint, hogy õr-, ügye le ti, il let ve ké szen lé ti szol gá lat
vagy a Hjt. sze rin ti túl szol gá lat ke re té ben vé gez nek túl -
mun kát.

Az Al kot mány bí ró ság a Hszt. ha son ló ren del ke zé sé nek
(87.  §) az Al kot mány 70/B.  § (2) és (3) be kez dé se alap ján
tör té nõ vizs gá la ta so rán hang sú lyoz ta, hogy sze mé lyek
kö zöt ti diszk ri mi ná ci ó ról csak ak kor le het szó, ha va la -
mely sze mélyt, vagy em ber cso por tot más, azo nos hely zet -
ben lévõ sze mé lyek kel vagy cso port tal tör tént össze ha son -
lí tás ban ke zel nek hát rá nyo sabb mó don (1043/B/1992.
AB ha tá ro zat, ABH 1994, 744, 745.). Az Al kot mány bí ró -
ság rá mu ta tott arra is, hogy a fen ti ek ön ma guk ban még
nem ered mé nyez nek alkot mány elle nességet. En nek el -
dön té sé hez to váb bi két kér dést kell meg vizs gál ni. Egy -
részt a sza bá lyo zás ál tal érin tett jog ala nyok kö rét ab ból
a szem pont ból, hogy azok össze ha son lít ha tó hely zet ben
van nak-e, más részt pe dig azt, hogy a kö zöt tük tör té nõ jog -
al ko tói kü lönb ség té tel nek van-e al kot má nyos in do ka.
(191/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 592, 593.;
1043/B/1997. AB ha tá ro zat, ABH 1998, 800, 802.) Az
 Alkotmánybíróság az Al kot mány 70/B.  § (2) és (3) be kez -
dé sé ben rög zí tett alap jo gok sé rel mét nem ta lál ta meg ál la -
pít ha tó nak, mi vel a vizs gált ren del ke zés nem azo nos cso -
port ba tar to zó sze mé lyek kö zöt ti kü lönb ség té telt  valósított 
meg. A jog al ko tó a túl szol gá la tot vég zõ, ille tõ leg az ügye -
le tet el lá tó, azaz két kü lön bö zõ cso port ba tar to zó mun ka -
vál la lói kört azért ja va dal maz ta más mó don, mert an nak
jog al ko tói in do ka épp az el té rõ fel té te lek mel let ti szol gá -
lat tel je sí tés. (247/B/2000. AB ha tá ro zat, ABK 2008. áp -
rilis, 571, 576.) Az idé zett meg ál la pí tá sok meg fele lõen
irány adók a je len eset ben is. Mi vel a fent ki fej tet tek sze rint 
az õr-, ügye le ti és ké szen lé ti szol gá lat ban a szol gá la ti idõ
egy ré szét az ál lo mány tag ja pi he nés sel töl ti, a jog al ko tó
in do kol tan te het kü lönb sé get a mun ka meg szer ve zé se,
 díjazása, pi he nõ idõ vel  való el len té te le zé se te kin te té ben az 
egyéb, ben ne fog lalt pi he nés sel nem járó túl mun ka vég zés -
hez ké pest. Így az, hogy az ügye le ti, õr- és ké szen lé ti szol -
gá lat nem mi nõ sül túl mun ká nak, nem sér ti az Al kot mány
70/A.  §-át és 70/B.  § (3) be kez dé sét. E sza bály ön ma gá ban 
a pi he nés hez  való jog gal sem el len té tes. Erre te kin tet tel az
Al kot mány bí ró ság a Hjt. 94.  § (1) be kez dés má so dik mon -
da ta alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg -
sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt el uta sí tot ta.

Nem ál la pít ha tó meg az Al kot mány 70/B.  § (2) és
(3) be kez dé se alap ján a Hjt. 92.  § (3) be kez dé sé nek alkot -
mány elle nessége sem. Az Al kot mány 70/B.  § (2) be kez dé -
se az egyen lõ mun ká ért egyen lõ bér el vét, míg (3) be kez -
dé se a vég zett mun ka mennyi sé gé nek és mi nõ sé gé nek
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meg fe le lõ jö ve de lem hez  való jo got fo gal maz za meg. Az
Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint az Al kot mány
70/B.  §-a he lyes ér tel me sze rint az ál ta lá nos diszk ri mi ná -
ció-ti lal mat meg fo gal ma zó 70/A.  §-nak a mun ka vi lá gá ra
vo nat koz ta tott konk re ti zá lá sa. (137/B/1991. AB ha tá ro -
zat, ABH 1992, 456, 459.) A mun ká val sze rez he tõ meg -
felelõ jö ve de lem hez  való jog ér vé nye sü lé sé hez pe dig az
Al kot mány ból le ve zet he tõ en nem fel tét le nül szük sé ges az
olyan tar tal mú sza bá lyo zá si rend szer, amely a sze mély
 által vég zett mun ka mért ered mé nyé nek függ vé nyé ben
 határozza meg a mun ka bért. Nem kö vet ke zik olyan sza bá -
lyo zás kény sze re sem, hogy a mun ka vég zé si kö te le zett ség
tel je sí té sé nek szín vo na la vagy in ten zi tá sa köz vet le nül
a mun ka bér já ran dó ság ra le gyen ki ha tás sal. (913/B/1995.
AB ha tá ro zat, ABH 1997, 616, 617.)

A tá ma dott ren del ke zés nem az õr-, ügye le ti és ké szen -
lé ti szol gá lat utá ni bér/jö ve de lem meg ha tá ro zá sá ról szól.
A Hjt. 92.  § (3) be kez dé sé ben biz to sí tott pi he nõ nap és sza -
bad nap a 24 órás szol gá lat nak csak rész be ni el len té te le zé -
se. A Hjt. 114.  § (1) be kez dé se alap ján a ka to ná nak
 készenléti pót lék, il let ve ügye le ti díj is jár. E sza bá lyok az
ál lo mány va la mennyi tag já ra min den fé le megkülönböz -
tetés nél kül ki ter jed nek, így hát rá nyos meg kü lön böz te tés
nem  valósul meg.

Két ség te len, hogy szem ben a „ren des” szol gá lat tel je sí -
tés sel, il let ve a túl szol gá lat tal, sem a 91.  § (1)–(2) be kez -
dé sé ben, sem a 94.  § (2) be kez dé sé ben sze rep lõ idõ be li
kor lá to zá sok nem vo nat koz nak az õr-, ügye le ti, il let ve
 készenléti szol gá lat ra. A tá ma dott ren del ke zés azon ban
a pi he nés hez  való jog ga ran ci á já nak mi nõ sül az ál tal, hogy
kö te le zõ en elõ ír ja a 24 órás szol gá la to kat köve tõen egy
 pihenõnap ki adá sát, il let ve a pi he nõ na pon és a mun ka szü -
ne ti na pon tel je sí tett szol gá lat után egy sza bad nap biz to sí -
tá sát. To váb bi tör vényi ga ran ci át je len te nek a pi he nõ idõ -
vel kap cso la to san meg fo gal ma zott ren del ke zé sek, mint
a napi szol gá la ti te vé keny ség be fe je zé se és a más na pi szol -
gá lat tel je sí tés meg kez dé se kö zött leg alább 8 óra pi he nõ -
idõ, a heti 2 pi he nõ nap, va la mint a sza bad ság ra vo nat ko zó
ren del ke zé sek.

Az õr-, ügye le ti és a la ká son kí vü li ké szen lé ti szol gá lat
a hon véd ség te vé keny sé gé nek el en ged he tet len ré szét
 képezi, a had se reg ezek nél kül ha té ko nyan nem mû köd tet -
he tõ. A ka to na az ál lo mány ba tör té nõ be lé pé sé vel vál lal ja,
hogy mun ká ja ki fog ter jed ni az ilyen jel le gû szol gá lat-tel -
je sí tés re is, mely az át la gos hoz ké pest fo ko zot tabb igény -
be vé tel lel, a pi he nés hez  való jog nak je len tõ sebb kor lá to -
zá sá val jár. E kor lá to zás szük sé ges sé ge az Alkotmány -
bíróság meg íté lé se sze rint az Al kot mány 5.  §-ára és
40/A.  §-ára fi gye lem mel in do kol ha tó, s a fent em lí tett ga -
ran ci ák ra te kin tet tel arány ta lan nak sem te kint he tõ. Ezért
az Al kot mány bí ró ság a Hjt. 92.  § (3) be kez dé se alkot -
mány elle nességének a meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té -
sé re irá nyu ló in dít ványt – az Al kot mány 70/B.  § (4) be kez -
dé se vo nat ko zá sá ban is – el uta sí tot ta.

Mi vel a tá ma dott ren del ke zés és az Al kot mány
70/D.  §-a kö zött az in dít vá nyo zó ál tal ál lí tott al kot mány jo -
gi lag ér té kel he tõ össze füg gés nem áll fenn, az Al kot mány -

bí ró ság az in dít ványt az egész ség hez  való jog vo nat ko zá -
sá ban is el uta sí tot ta.

5. Az in dít vá nyo zó az Al kot mány 70/B.  § (4) be kez dé -
se és 70/D.  §-a alap ján tá mad ta a Hjt. 93.  § (4) be kez dé sé -
ben fog lalt sza bályt, mely nek ér tel mé ben az ál lo mány tag -
ját a napi szol gá la ti te vé keny ség be fe je zé se és a más na pi
szol gá lat tel je sí tés meg kez dé se kö zött leg alább 8 óra pi he -
nõ idõ il le ti meg, amely be nem szá mít bele a la kás ról
a szol gá la ti hely re és az on nan  való vissza uta zás idõ tar ta -
ma. Meg lá tá sa sze rint, ha e sza bályt hu za mo san al kal maz -
zák, nem te szi le he tõ vé a re ge ne rá ló dást és a csa lád dal
 való kap cso lat tar tást, va la mint sé rül a tes ti és lel ki egész -
ség hez  való jog.

A tá ma dott ren del ke zés tar tal má ban  valójában a pi he -
nés hez  való jog ga ran ci á já nak mi nõ sül, az in dít vá nyo zó
tu laj don kép pen a rö vid sé gét ki fo gá sol ja. Két ség te len,
hogy más fog lal koz ta tá si tör vényekhez ké pest, ahol ez az
idõ tar tam jel lem zõ en 11 óra, a 8 óra ke ve sebb. Ám szem
elõtt kell tar ta ni, hogy e sza bály csak a pi he nõ idõ mi ni má -
lis tar ta mát ha tá roz za meg, az en nél hosszabb is le het.
Emel lett itt sem sza bad el vo nat koz tat ni a mun ka idõ vel és
a pi he nõ idõ vel kap cso la tos egyéb ren del ke zé sek tõl. Így
kü lö nö sen fi gye lem mel kell len ni a heti szol gá lat tel je sí té si 
idõ re, va la mint azon sza bály ra, mely elõ ír ja, hogy a napi
szol gá lat tel je sí té si idõ – a rész ben vagy egész ben õr-,
ügye le ti és ké szen lé ti jel le gû szol gá la ti be osz tá so kat ki vé -
ve – 4 órá nál rö vi debb és 12 órá nál hosszabb nem le het.

Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint a ka to nák
 pihenéshez  való jo gá nak kor lá to zá sa a hon véd ség sa já tos
fel ada ta i ra és mû kö dé si rend jé re fi gye lem mel al kot má -
nyo san in do kol ha tó, s arány ta lan nak sem mi nõ sül. Ezért
az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt a 70/B.  § (4) be kez dé -
se vo nat ko zá sá ban el uta sí tot ta. Ér de mi össze füg gés hi á -
nya  miatt az Al kot mány bí ró ság – a je len ha tá ro zat in do ko -
lá sá nak IV/1.3. pont já ban ki fej tett okok ból – el uta sí tot ta
az in dít ványt az Al kot mány 70/D.  §-a te kin te té ben is.

6. A pi he nés hez, va la mint a tes ti és lel ki egész ség hez
 való jo got sér ti az in dít vá nyo zó sze rint a Hjt. 93.  § (6) be -
kez dé se, mert az szol gá la ti ér dek bõl le he tõ vé te szi a heti
pi he nõ na pok ha von ta össze von tan tör té nõ ki adá sát. A
szol gá la ti ér dek vi szont túl zot tan ál ta lá nos, így e sza bály
gya kor la ti lag bár mi kor al kal maz ha tó. A Hjt. nem de fi ni ál -
ja, mi mi nõ sül szol gá la ti el fog lalt ság nak, de lé nye gé ben
a mun ka kö ri le írás ban fog lalt fel ada tok tel je sí té sé re, az
õr-, ügye le ti és ké szen lé ti szol gá la ti fel ada tok el lá tá sá ra,
a gya kor la to kon  való rész vé tel re utal. Két ség te len, hogy
a heti meg osz tás ban biz to sí tott 2 nap hoz ké pest az össze -
von tan ki adott pi he nõ na pok hát rá nyo sab ban érin tik az
 állomány tag ját, ám ez a szol gá la ti jog vi szony spe ci fi ku -
má val, a hon véd ség sa já tos fel ada ta i val és mû kö dé si rend -
jé vel in do kol ha tó. A miatt, hogy ha von ta vi szont min den -
kép pen ki kell adni az ad dig el ma radt pi he nõ na po kat,
arány ta lan nak sem te kint he tõ. Az Al kot mány bí ró ság az
in dít ványt az Al kot mány 70/B.  § (4) be kez dé se vo nat ko -
zá sá ban ezen in do kok alap ján, míg a 70/D.  § vo nat ko zá sá -
ban ér de mi össze füg gés hi á nyá ban el uta sí tot ta.
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7. A Hjt. 93.  § (7) be kez dé se ak ként ren del ke zik, ha az
éves ki kép zé si ter vek ben meg ha tá ro zott gya kor lat egyik
nap ja vagy nap jai pi he nõ- vagy mun ka szü ne ti nap ra es -
nek, azo kat azo nos szá mú sza bad nap pal kell el len té te lez -
ni. Az in dít vá nyo zó azt ki fo gá sol ja, hogy sza bad idõ-el len -
té te le zés csak a hét vé gén vég re haj tott gya kor la tért van,
a hét köz nap vég re haj tott gya kor la to kért pe dig ak kor sincs, 
ha azok akár 10 órá val is túl nyúl nak a „ren des” mun ka -
idõn.

7.1. Mi ként arra az in dít vá nyo zó is rá mu tat, a gya kor lat 
cél ja az, hogy a ka to nát fel ké szít se a  valódi har cá sza ti
 tevékenységek so rán elõ for du ló szél sõ sé ges hely ze tek re
mind fi zi kai, mind pszi chés szem pont ból. Így ezen idõ -
szak alatt ter mé szet sze rû, hogy a ka to na ke ve sebb pi he nõ -
idõ vel szá mol hat. A gya kor lat több na pig, akár több hé tig
el hú zód hat, tény le ges tar ta ma ka to nai szer ve ze ten ként
 nagyon kü lön bö zik. Szük ség kép pen ma gá ban fog lal ja az
ezen idõ sza kok ra esõ pi he nõ na po kat és mun ka szü ne ti
 napokat is, mely nek el len té te le zé se ként jo go sult a ka to na
azo nos szá mú sza bad nap ra. A 94.  § (1) be kez dé se ér tel mé -
ben a gya kor la ton  való rész vé tel ugyan ak kor nem mi nõ sül
túl szol gá lat nak, de a 99.  § (2) be kez dé se alap ján a leg alább 
14 na pig tar tó igény be vé tel utá ni pi hen te tés cél já ból a ka -
to ná nak leg fel jebb 5 mun ka nap szol gá lat men tes sé gi idõ
en ge dé lyez he tõ.

A gya kor la to kon  való rész vé tel a ka to nák szol gá la ti
 viszonyának olyan spe ci fi ku ma, mely – a Hszt. ki vé te lé -
vel – más köz szol gá lat ra nem jel lem zõ, szük ség kép pe ni
ele me a ka to na „mun ka vég zé sé nek”. A gya kor lat ide je
alatt a pi he nõ idõ kor lá to zá sa az Al kot mány 5.  §-ában és
40/A.  § (1) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott cé lok ból in do -
kolt. A hosszabb és meg ter he lõbb igény be vé tel után meg -
fe le lõ pi he nõ idõ biz to sí tá sa ugyan ak kor el en ged he tet len.
Ezt biz to sít ja a pi hen te tés cél já ból en ge dé lyez he tõ 5 mun -
ka nap szol gá lat men tes sé gi idõ, il let ve a ki fo gá solt sza -
bály ban fog lalt sza bad idõ-el len té te le zés, me lyet leg ké -
sõbb 90 na pon be lül ki kell adni. Az Al kot mány bí ró ság
meg íté lé se sze rint ezek meg fele lõen biz to sít ják a pi he nés -
hez  való jog ér vé nye sü lé sét, ezért az in dít ványt a 70/B.  §
(4) be kez dé se vo nat ko zá sá ban el uta sí tot ta.

7.2. Az in dít vány ér tel mé ben a miatt, hogy a gya kor la -
tok ra nem a túl szol gá lat ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell
al kal maz ni, meg valósul a jog egyen lõ ség sé rel me. Az in -
dít vá nyo zó sze rint in do ko lat lan és ön ké nyes ez az el té rés
a gya kor lat alatt tel je sí tett szol gá lat és a túl szol gá lat pi he -
nõ idõ vel  való el len té te le zé se kö zött. Az Al kot mány bí ró -
ság meg íté lé se sze rint nem alkot mány elle nes, ha a kü lön -
bö zõ jel le gû mun ka vég zést a jog al ko tó el té rõ en sza bá -
lyoz za. A ka to na szol gá la ti vi szo nyá nak szük ség kép pe ni
ré szét ké pe zi a gya kor la to kon  való rész vé tel, cél ja pe dig
a szél sõ sé ges hely ze tek ben  való helyt ál lás ra tör té nõ fel ké -
szü lés, túl szol gá lat ra ez zel szem ben ti pi ku san rend kí vü li
eset ben ke rül sor. A sza bály ból meg ál la pít ha tó an a ren del -
ke zé sek egy sé ge sen vo nat koz nak az ál lo mány va la mennyi 
tag já ra, a túl szol gá la tot tel je sí tõ és a gya kor la ton részt
vevõ ka to nák azon ban nem ké pez nek ho mo gén cso por tot.

Ezért az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt az Al kot mány
70/A.  § (1) be kez dé sé vel össze füg gés ben el uta sí tot ta.

7.3. Az in dít vá nyo zó sze rint a tá ma dott ren del ke zés
sér ti az Al kot mány azon ren del ke zé sét is, mely sze rint
min den dol go zó nak joga van olyan jö ve de lem hez, amely
meg fe lel vég zett mun ká ja mennyi sé gé nek és mi nõ sé gé -
nek. En nek alá tá masz tá sa ként arra hi vat ko zott, hogy a
 pihenõidõvel nem kom pen zált több let mun ka vég zést meg -
lá tá sa sze rint leg alább tá vol lé ti díj nak meg fe le lõ össze gû
több let dí ja zás sal kel le ne kom pen zál ni.

Mi ként arra az Al kot mány bí ró ság je len ha tá ro za tá ban
már utalt, ki ala kult gya kor la ta sze rint a mun ká val sze rez -
he tõ meg fe le lõ jö ve de lem hez  való jog ér vé nye sü lé sé hez
az Al kot mány ren del ke zé se i bõl le ve zet he tõ en nem fel tét -
le nül szük sé ges az olyan tar tal mú sza bá lyo zá si rend szer,
amely a sze mély ál tal vég zett mun ka mért ered mé nyé nek
függ vé nyé ben ha tá roz za meg a mun ka bért. Nem kö vet ke -
zik az olyan sza bá lyo zás kény sze re sem, hogy a mun ka -
vég zé si kö te le zett ség tel je sí té sé nek szín vo na la vagy in ten -
zi tá sa köz vet le nül a mun ka bér já ran dó ság ra le gyen ki ha -
tás sal. (913/B/1995. AB ha tá ro zat, ABH 1997, 616, 617.)
A 630/B/2004. AB ha tá ro zat ban a Hszt. túl szol gá lat ra vo -
nat ko zó ren del ke zé se i nek vizs gá la ta kö ré ben az Al kot -
mány bí ró ság azt is hoz zá tet te, hogy az Al kot mány 70/B.  §
(3) be kez dé sé ben biz to sí tott, a mun ka mennyi sé gé nek és
mi nõ sé gé nek meg fe le lõ jö ve de lem hez  való jog nak a szol -
gá lat tel je sí té se so rán ál ta lá ban kell ér vé nye sül nie. (ABH
2006, 1596, 1599.)

Az Al kot mány ból nem ve zet he tõ le, hogy a gya kor la to -
kon tel je sí tett szol gá la tot mi ként kell el len té te lez ni, s hogy 
a ka to nát a pi he nõ idõ vel nem kom pen zált rész te kin te té -
ben a túl szol gá lat ra vo nat ko zó ren del ke zé sek sze rin ti jut -
ta tá sok il let nék meg. A gya kor la tok kö ré ben tel je sí tett
szol gá la tot és az azért járó jut ta tást az Al kot mány 70/B.  §
(3) be kez dé sé vel össze füg gés ben a töb bi sza bállyal együtt
kell ér té kel ni. En nek so rán fi gye lem mel kell len ni arra,
hogy az ál lo mány tag já nak az il let mé nyén fe lül, s a ki fo gá -
solt sza bály sze rin ti sza bad na pok mel lett en ge dé lyez he tõ
a már em lí tett leg fel jebb 5 mun ka nap pi he nõ idõ, to váb bá
a ka to na – e sza bad na pok tól és pi he nõ idõk tõl füg get le nül
– a Hjt. 114.  § (1) be kez dés i) pont ja alap ján gya kor la ti
pót lék ra jo go sult. Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány
70/B.  § (3) be kez dé sé nek sé rel mét nem ta lál ta meg ál la pít -
ha tó nak, így az in dít ványt e vo nat ko zá sá ban el uta sí tot ta.

7.4. Az in dít vá nyo zó a meg fe le lõ pi he nõ idõ hi á nya
 miatt az Al kot mány 70/D.  §-ának sé rel mét is ál lí tot ta. Az
Al kot mány bí ró ság a ko ráb ban ki fej tet tek kel össz hang ban
al kot mány jo gi lag ér té kel he tõ össze füg gés hi á nya  miatt ezt 
az in dít vány részt el uta sí tot ta.

8. A Hjt. 94.  § (2) be kez dé se úgy ren del ke zik, hogy az
el ren del he tõ túl szol gá lat tar ta ma nap tá ri éven ként 300 óra, 
amely a mi nisz ter ál tal ki adott ren del ke zés ben to váb bi
50%-kal nö vel he tõ. Az in dít vá nyo zó úgy véli, az, hogy
a mi nisz ter 50%-kal meg nö vel he ti a túl szol gá lat éves
 keretét, sér ti a pi he nés hez  való jo got, va la mint a le he tõ
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leg ma ga sabb szin tû tes ti és lel ki egész ség hez  való jo got.
Utalt az R1. 65/A.  §-ára, mely nek alap ján a Hjt. 94.  §
(2) be kez dé sé ben fog lal tak figye lembe véte lével a nap tá ri
éven ként tel je sít he tõ túl szol gá lat fel sõ ha tá ra 450 óra.
A mi nisz ter te hát a ki vé te les nek tûnõ sza bályt ren de le té vel 
fõ sza bállyá tet te.

Az Al kot mány bí ró ság a Hszt. túl szol gá lat ra vo nat ko zó
sza bá lya it a 630/B/2004. AB ha tá ro za tá ban már vizs gál ta.
(ABH 2006, 1596.) A Hjt.-nek a je len ügy ben tá ma dott
ren del ke zé se tel je sen azo nos a Hszt.-ben fog lalt elõ írással. 
Ez utób bi val kap cso lat ban az Al kot mány bí ró ság ki fej tet -
te, hogy a Hszt. 84.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
szol gá lat tel je sí té si idõ heti 40 óra. A túl szol gá lat ma xi má -
lis idõ tar ta mát a tör vény nap tá ri éven ként 300 órá ban
(az évi mun ka idõ 15 szá za lé kát el nem érõ mér ték ben)
szab ja meg, amely a mi nisz ter ál tal ki adott ren del ke zés ben 
emel he tõ 50 szá za lék kal, ek ként ma xi má lis idõ tar ta ma
egy nap tá ri év ben nem ha lad hat ja meg a 450 órát, vagy is
az évi mun ka idõ 22 szá za lé kát nem ér he ti el. (ABH 2006,
1596, 1599.) Az Al kot mány bí ró ság a pi he nés hez  való jog
ga ran ci á já nak te kin tet te a Hszt. 88.  § (2) be kez dé sé ben
fog lalt ren del ke zést, mely nem te szi le he tõ vé a nap tá ri
éven ként leg fel jebb 150 órá ig ter je dõ túl szol gá lat dí ja zás -
sal tör té nõ el len té te le zé sét, ha nem kö te le zõ vé te szi sza -
bad nap ki adá sát. A Hjt. 95.  § (1) be kez dé se a Hszt. 88.  §
(2) be kez dé sé hez ha son ló sza bályt tar tal maz, azaz elõ ír ja,
hogy az ál lo mány tag ját évi 150 órá ig ter je dõ túl szol gá la -
tért sza bad idõ, azon fe lü li túl szol gá la tért dí ja zás il le ti meg. 
Az állományille té kes pa rancs nok a 150 órán be lü li túl szol -
gá lat dí ja zá sát is en ge dé lyez he ti, ha a sza bad idõ ki adá sa
a szol gá lat el lá tá sát ve szé lyez tet né.

A túl szol gá lat évi leg fel jebb 450 órá ban tör té nõ ma xi -
má lá sa maga is a pi he nés hez  való jog ga ran ci á ját je len ti,
hisz kor lát ját ké pe zi az ezt meg ha la dó igény be vé tel nek.
E sza bály fel sõ kor lát ként ér vé nye sül, s nem je len ti a túl -
szol gá lat szük ség kép pe ni el ren de lé sét, mely nek fel té te le it
a 94.  § (1) be kez dé se rög zí ti. Fi gye lem mel arra is, hogy
a túl szol gá la tot emel lett 150 órá ig sza bad idõ vel kell kom -
pen zál ni, a pi he nés hez  való jog arány ta lan kor lá to zá sa
nem ál la pít ha tó meg, ezért az in dít ványt az Al kot mány bí -
ró ság az Al kot mány 70/B.  § (4) be kez dé se vo nat ko zá sá -
ban el uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság a 70/D.  §-ra ala pí tott in dít vány -
részt is el uta sí tot ta al kot mány jo gi lag ér té kel he tõ össze -
füg gés hi á nyá ban.

9. Az in dít vá nyo zó az Al kot mány 70/B.  § (4) be kez dé -
se alap ján sé rel mez te a Hjt. 94.  § (4) be kez dé sét. Ezen ren -
del ke zés ér tel mé ben nem mi nõ sül túl szol gá lat nak a kül -
föl di szol gá la tot el lá tó sze mély más or szág te rü le tén el töl -
tött heti te vé keny sé gé nek 40 óra idõ tar ta mot meg ha la dó
ré sze, fel té ve, ha azért a ha zai il let mé nyen túl kü lön dí ja -
zás (kül föl di na pi díj, de vi za el lát mány stb.) jár. A tá ma dott
ren del ke zés alkot mány elle nessége az in dít vá nyo zó sze rint 
ab ból fa kad, hogy a Ma gyar or szá gon szol gá la tot el lá tó ka -
to na a túl szol gá la tért rész ben sza bad idõt, rész ben dí ja zást
kap, míg a sza bad idõ re kül föl dön nem jo go sult.

A kül föl di és a ha zai szol gá lat tel je sí té sé nek kö rül mé -
nyei igen el té rõ ek le het nek, ezért az el len té te le zé sük nek
nem kell fel tét le nül azo nos nak len ni ük. A túl szol gá lat ra
vo nat ko zó sza bá lyok emel lett csak ak kor nem al kal maz -
ha tók, ha a kül föl di szol gá la tért a ka to na a ha zai il let mé -
nyén túl kü lön dí ja zás ban ré sze sül, mun ká ja ezért el len té -
te le zés re ke rül: vagy kü lön dí ja zás for má já ban vagy a túl -
szol gá lat ra vo nat ko zó ren del ke zé sek alap ján. Ön ma gá ban
az, hogy a jog al ko tó a túl szol gá lat ra irány adó ren del ke zé -
sek al kal ma zá sát a kül föl di szol gá la tot el lá tó ka to nák
 tekintetében nem ren de li al kal maz ni, s he lyet te más el len -
té te le zést al kal maz, nem sér ti a pi he nés hez  való jo got. Erre 
te kin tet tel a Hjt. 94.  § (4) be kez dé se nem sér ti az Al kot -
mány 70/B.  § (4) be kez dé sét, ezért az in dít ványt az Al kot -
mány bí ró ság eb ben a te kin tet ben el uta sí tot ta.

10. Az in dít vá nyo zó tá mad ta az R1. azon rendelkezé -
seit, me lyek ki zár ják, hogy az, aki ké szen lé ti pót lék ban,
 illetve gya kor la ti pót lék ban ré sze sül, túl szol gá la ti dí jat
(be le ért ve a sza bad idõ ben tör té nõ meg vál tást is) kap jon.
Ezért kér te az R1. 26.  § (3) be kez dé sé bõl, va la mint 31.  §
(3) be kez dé sé bõl a „túl szol gá la ti díj ra (a sza bad idõ ben tör -
té nõ meg vál tást is ide ért ve)” szö veg rész meg sem mi sí té -
sét. In do ko lás ként a Hjt. 92.  § (3) be kez dé se alkot mány -
elle nességével össze füg gés ben elõ adott ér ve i re utalt.
 Ebbõl kö vet ke zõ en az in dít vá nyo zó lé nye gé ben azért tar -
tot ta al kot mány sér tõ nek a meg je lölt ren del ke zé se ket, mert 
meg lá tá sa sze rint a ké szen lét, il let ve a gya kor lat ke re té ben 
tel je sí tett szol gá lat ren des mun ka idõt meg ha la dó ré sze
 tekintetében a túl szol gá lat ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket
kel le ne al kal maz ni. A túl szol gá la tért pe dig az zal azo nos
tar ta mú sza bad idõ, il let ve tá vol lé ti díj il let né meg az ál lo -
mány tag ját, me lyet a tá ma dott elõ írások ki zár nak.

Az Al kot mány bí ró ság je len ha tá ro za ta in do ko lá sá nak
IV/4. pont já ban, il let ve IV/7.2. pont já ban ki fej tet te, hogy
nem alkot mány elle nes, ha a ké szen lé ti szol gá lat nak, il let -
ve a gya kor lat nak a „ren des” szol gá lat tel je sí té si idõt meg -
ha la dó ré szét nem a túl szol gá lat ra vo nat ko zó sza bá lyok
ke re té ben ke ze li a jog al ko tó. A Hjt. rend sze ré ben
a  készenlétért ké szen lé ti díj, il let ve ké szen lé ti pót lék, míg
a gya kor la ton  való rész vé te lért gya kor la ti pót lék jár. Ez zel
az R1. az ugyan azon szol gá la to kért kü lön bö zõ jog cí men
járó jut ta tá sok hal mo zá sá nak ki zá rá sát cé loz za. Ezért az
R1. 26.  § (3) be kez dé sé bõl, va la mint 31.  § (3) be kez dé sé -
bõl a „túl szol gá la ti díj ra (a sza bad idõ ben tör té nõ meg -
váltást is ide ért ve)” szö veg rész nem sér ti az Al kot mány
70/A.  § (1) be kez dé sét, 70/B.  § (3) be kez dé sét, 70/B.  §
(4) be kez dé sét és – ér de mi al kot má nyos sá gi össze füg gés
hi á nya  miatt – 70/D.  §-át. Az in dít ványt ezért az Al kot -
mány bí ró ság el uta sí tot ta.

11. Az in dít vá nyo zó ké rel met ter jesz tett elõ az R2.
10.  § (3) be kez dé se, va la mint (4) be kez dés má so dik mon -
da ta alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sa és meg sem -
mi sí té se iránt az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé nek, 8.  §
(2) be kez dé sé nek, 37.  § (3) be kez dé sé nek, 70/B.  § (4) be -
kez dé sé nek és 70/D.  §-ának sé rel mét ál lít va.
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11.1. A 10.  § (3) be kez dé se úgy ren del ke zik, hogy
a Hjt. 2.  § (33) be kez dé se sze rin ti mû ve le ti te rü le ten tel je -
sí tett kül föl di szol gá lat alat ti õr-, jár õr-, ügye le ti, készen -
léti szol gá lat ide jét, más szol gá lat tel je sí té si idõ ket és ezen
szol gá la tok után a pi he nõ idõt a Hjt. 91.  § (5) be kez dé sé re
fi gye lem mel a Hjt. ren del ke zé se i tõl el té rõ en is meg le het
ál la pí ta ni, de a pi he nõ idõ nem le het ke ve sebb az adott
misszi ó ra vo nat ko zó mû ve le ti uta sí tás ban, nem zet kö zi
szer zõ dés ben vagy más nem zet kö zi elõ írásokban fog lalt,
de leg alább 8 órás idõ tar tam nál.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az in dít -
vány el bí rá lá sá nak idõ pont já ban az R2. ki fo gá solt sza bá -
lyá ban hi vat ko zott mû ve le ti te rü let fo ga lom-meg ha tá ro zá -
sát nem a Hjt. 2.  § (33) be kez dé se, ha nem (40) be kez dé se
tar tal maz za. E ki fe je zés de fi ní ci ó ja a ren de let al ko tás kor
még  valóban a Hjt. 2.  § (30) be kez dé sé ben sze re pelt, ám
a hon vé del met érin tõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 
2004. évi LXVI. tör vény (a továb biak ban: Tv.) ál tal vég re -
haj tott mó do sí tás ered mé nye ként ki ke rült a Hjt.-bõl.
 Késõbb a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses
 állományú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi
XCV. tör vény, va la mint a hon vé de lem rõl és a Ma gyar
Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény kap cso ló dó
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CXXIII. tör vény ik tat ta be
újra, im má ron a Hjt. 2.  § (40) be kez dé sé be, a Htv. 204.  §
(1) be kez dés g) pont já ra  való uta lás sal. Emel lett a Tv.
a Hjt. 91.  § (5) be kez dé sét is mó do sí tot ta, egy út tal tar tal -
má ban ha son ló ren del ke zést a Hjt. 95/A.  §-ba ik ta tott be.
Az R2. 10.  § (3) be kez dé sét te hát an nak el le né re, hogy
2004 óta há rom al ka lom mal is mó do sí tot ták az R2.-t
[28/2004. (XI. 8.) HM ren de let, 14/2006. (IV. 20.) HM
ren de let, 42/2007. (XII. 23.) HM ren de let], nem hoz ták
össz hang ba a Hjt. mó do sí tá sa i val.

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban a jog ál lam nél kü -
löz he tet len ele me a jog biz ton ság. A jog biz ton ság az ál lam
– s el sõ sor ban a jog al ko tó – kö te les sé gé vé te szi an nak biz -
to sí tá sát, hogy a jog egé sze, egyes rész te rü le tei és az egyes 
jog sza bá lyok is vi lá go sak, egy ér tel mû ek, mû kö dé sü ket
 tekintve ki szá mít ha tó ak és elõ re lát ha tó ak le gye nek a nor -
ma cím zett jei szá má ra. [9/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat,
ABH 1992, 59, 65.] Az a ren de le ti jog al ko tás, mely a tör -
vényi sza bá lyo zás vál to zá sát nem kö ve ti nyo mon, s e miatt
hi vat ko zá sai pon tat la nok, fel ve ti a jog biz ton ság ré szét
 képezõ nor ma vi lá gos ság kér dé sét. Az Al kot mány bí ró ság
meg íté lé se sze rint a miatt, hogy a tör vényi mó do sí tá so kat
a vég re haj tá si ren de let nem tük rö zi, s ezért a ren de let
 huzamos idõn ke resz tül té ves tör vényhelyekre hi vat ko zik,
ön ma gá ban al kal mas az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé se
 sérelmének meg ál la pí tá sá ra. Az Al kot mány bí ró ság ezért
az R2. 10.  § (3) be kez dé sét – a jog al ko tó nak meg fe le lõ
idõt hagy va az új ra sza bá lyo zás ra – 2009. de cem ber 31.
nap já val meg sem mi sí tet te.

Az Al kot mány bí ró ság – gya kor la ta sze rint – az Al kot -
mány va la mely ren del ke zé sé be üt kö zõ nek ta lált és meg -
sem mi sí tett ren del ke zés vizs gá la tát az in dít vá nyo zó ál tal
meg je lölt egyéb al kot má nyos ren del ke zé sek kel össze füg -
gés ben mel lõ zi. [44/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH

1995, 203, 205.; 4/1996. (II. 23.) AB ha tá ro zat, ABH
1996, 37, 44.; 61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 
361, 364.] Mi vel az R2. 10.  § (3) be kez dé sé nek alkot -
mány elle nességét az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 2.  § 
(1) be kez dé sé vel össze füg gés ben már meg ál la pí tot ta, az
Al kot mány 8.  § (2) be kez dé se, 37.  § (3) be kez dé se, 70/B.  § 
(4) be kez dé se és 70/D.  §-a alap ján a vizs gá la tot mel lõz te.

11.2. Az R2. 10.  § (4) be kez dé sé nek elsõ mon da ta elõ -
ír ja, hogy a kül föl di szol gá la tot tel je sí tõk nek he ten te leg -
alább egy pi he nõ na pot ki kell adni. A má so dik mon dat
ezen fõ sza bály alól fo gal maz meg ki vé telt: a mû ve le ti
 területen tör té nõ szol gá lat tel je sí té se kor a mû ve le ti uta sí -
tás ban elõ írt szol gá la tok nak a vál tá si, az ál lo mány rész le -
ges tá vol lé té vel vagy fel nem ké szí tett sé gé vel járó idõ -
szak ban tör té nõ biz to sí tá sa, il let ve a ké szen lé ti vagy más
mi nõ sí tett idõ szak ban tör té nõ szol gá lat tel je sí tés ese té re.

Az in dít vá nyo zó 2004-ben be adott in dít vá nyá ban azért
kér te az egész be kez dés alkot mány elle nességének meg ál -
la pí tá sát, mert el len té tes nek ta lál ta a Hjt. 92.  § (3) be kez -
dé sé ben és 93.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt sza bállyal, ez ál -
tal meg lá tá sa sze rint sé rül az Al kot mány 37.  § (3) be kez -
dé se. A 2007-ben kelt in dít vány ban már csu pán a má so dik
mon dat meg sem mi sí té sét kér te, mert az arány ta la nul kor -
lá toz za a pi he nés hez  való jo got. Az in dít vá nyo zó sze rint
ezen ese tek túl zot tan tá gan ke rül tek meg fo gal ma zás ra,
mely bõl ki fo lyó lag a mû ve le ti te rü le te ken tu laj don kép pen
a ki vé tel vá lik fõ sza bállyá. Utalt arra, hogy a heti pi he nõ -
nap akár a kül szol gá lat tel jes ide je alatt is el ma rad hat, mert 
e vo nat ko zás ban a jog sza bály sem mi fé le kor lá tot nem
 fogalmaz meg. Az Al kot mány bí ró ság a 2007-ben be adott
in dít ványt te kin tet te irány adó nak, így az ab ban fog lal tak -
nak meg fele lõen foly tat ta le a vizs gá la tot.

Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint le het nek olyan 
rend kí vü li hely ze tek, ami kor in do kolt a heti leg alább egy
pi he nõ nap tól  való el té rés. Ilyen hely ze tek kü lö nö sen mû -
ve le ti te rü le te ken adód nak, s meg ol dá suk – fi gye lem mel
a mû ve le ti uta sí tás ban elõ írt szol gá la tok tel je sí té sé nek
 kötelezettségére – nem szo rít ha tó min den eset ben jog sza -
bá lyi kor lá tok közé. Mû ve le ti te rü let nek a Hvt. 204.  §
(1) be kez dés g) pont ja ér tel mé ben az a föld raj zi te rü let és
a fe let te levõ lég tér mi nõ sül, ahol a szem ben álló fe lek
konk rét fegy ve res cse lek mé nyei meg valósulnak, vagy
 ennek ve szé lye fenn áll, il let ve a szem ben álló fe lek fegy -
ve res össze üt kö zé se  miatt ve szé lyez te tett te rü let. Az R2.
10.  § (4) be kez dé se olyan jól kö rül ha tá rolt ese tek ben en ge -
di meg a fõ sza bály tól  való el té rést, ami kor in do kol ha tó
a heti egy pi he nõ nap kö te le zõ ki adá sá tól  való el té rés. A
 pihenéshez  való jog kor lá to zá sa az el ér ni kí vánt cél hoz
szük sé ges, az ará nyos sá got nem lépi túl. E miatt a tá ma dott
ren del ke zés alkot mány elle nessége nem ál la pít ha tó meg.
Az Al kot mány bí ró ság ezért az R2. 10.  § (4) be kez dé sé nek
má so dik mon da ta meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt
az Al kot mány 70/B.  § (4) be kez dé se vo nat ko zá sá ban
 elutasította. Mi vel a 70/D.  §-sal a ki fo gá solt sza bály nem
áll ér de mi al kot má nyos sá gi össze füg gés ben, e te kin tet ben
az in dít ványt szin tén el uta sí tot ta.
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12. Az in dít vá nyo zó 2004-es in dít vá nyá ban kér te a Hjt. 
91.  § (5) be kez dé sé nek meg sem mi sí té sét. Az in dít vány
 benyújtását köve tõen a tá ma dott ren del ke zést a Tv. ha tá -
lyon kí vül he lyez te, he lyet te a tör vényalkotó ha son ló szö -
ve ge zé sû, de más tar tal mú sza bályt ik ta tott be a Hjt.
95/A.  §-ába. Az Al kot mány bí ró ság fel hív ta az in dít vá nyo -
zót, hogy a meg vál to zott kö rül mé nyek re te kin tet tel nyi lat -
koz zon, in dít vá nyát fenn tart ja-e, s ha igen, mi lyen tar ta -
lom mal. Az in dít vá nyo zó a fel hí vás ra nem vá la szolt.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tá lyon kí vül he lye zett jog -
sza bály alkot mány elle nességét fõ sza bály ként nem vizs -
gál ja (elõ ször: 335/B/1990/13. AB ha tá ro zat, ABH 1990,
261, 262.). Erre utó la gos nor ma kont roll ke re té ben csak az
Abtv. 38.  § (1) be kez dé se sze rin ti bí rói kez de mé nye zés,
 illetve a 48.  § sze rin ti al kot mány jo gi pa nasz alap ján van
mód, mi vel ezek ben az ese tek ben az al kal ma zott jog sza -
bály alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sa mel lett
a konk rét ügy ben  való al kal ma zá si ti la lom ki mon dá sá ra is
van le he tõ ség. A ki ala kult gya kor lat sze rint azon ban a ha -
tá lyon kí vül he lye zett jog sza bály he lyé be lépõ új ren del ke -
zé sek te kin te té ben is le foly ta tan dó a vizs gá lat ak kor, ha
a régi és az új sza bá lyo zás tar tal mi azo nos sá ga meg ál la pít -
ha tó [pl. 335/B/1990. AB vég zés, ABH 1990, 261, 262.;
32/2005. (IX. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 2055, 329,
333–334.; 519/B/2003. AB ha tá ro zat, ABH 2005, 1182,
1184.; 26/2004. (VII. 1.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 398,
406.; 2/2007. (I. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2007, 65, 92.].
Mi vel je len ügy ben e fel té te lek nem áll nak fenn, az Al kot -
mány bí ró ság a Hjt. 95.  § (1) be kez dé se alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sa és meg sem mi sí té se tár gyá ban
az el já rást az Ügy rend 31.  § a) pont ja alap ján megszün -
tette.

Fi gye lem mel arra, hogy az a ren del ke zés, ami vel össze -
füg gés ben az in dít vá nyo zó mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sát kér te, a je len ha tá ro -
zat meg ho za ta la kor már nem ha tá lyos, s az in dít vá nyo zó
fel hí vás el le né re nem nyi lat ko zott in dít vá nya fenn tar tá sá -
ról, az Al kot mány bí ró ság az el já rást eb ben a te kin tet ben is
meg szün tet te.

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az
Abtv. 41.  §-án ala pul.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke, elõ adó al kot mány bí ró

az alá írás ban aka dá lyo zott
dr. Lé vay Mik lós

al kot mány bí ró he lyett

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 355/B/2004.

IX. Ha tá ro za tok Tára

A köz tár sa sá gi el nök
ha tá ro za tai

A köztársasági elnök
76/2009. (VI. 30.) KE

határozata

városi cím adományozásáról

A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör -
vény 94.  § b) pont ja alap ján, az ön kor mány za ti mi nisz ter
elõ ter jesz tésére

Ba ra nya me gyé ben: Má gocs
Bács-Kis kun me gyé ben: Mély kút
Bé kés me gyé ben: Med gye segy há za, Új kí gyós
Bor sod-Aba új-Zemp lén
 me gyé ben: Me zõ ke resz tes, Sa jó bá bony
Csong rád me gyé ben: Csa nád pa lo ta
Fej ér me gyé ben: Rác al más
Gyõr-Mo son-Sop ron
 me gyé ben: Be led
Jász-Nagy kun-Szol nok
 me gyé ben: Jász kis ér, Rá kó czi fal va
Pest me gyé ben: Bu da ka lász, Tá pió sze le,

Zsám bék
So mogy me gyé ben: Igal
Sza bolcs-Szat már-Be reg
 me gyé ben: Nyír ma da, Vaja
Tol na me gyé ben: Gyönk, Nagy má nyok
Vas me gyé ben: Vép
Veszp rém me gyé ben: Ba la ton ke ne se
Zala me gyé ben: Pa csa

nagy köz sé gek nek a vá ro si cí met ado má nyo zom.

Ez a ha tá ro zat 2009. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

Bu da pest, 2009. jú ni us 26.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2009. jú ni us 29.

Var ga Zol tán s. k.,
ön kor mány za ti mi nisz ter

KEH ügy szám: XI-1/02333/2009.
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A Kor mány tag ja i nak
ha tá ro za tai

A miniszterelnök
36/2009. (VI. 30.) ME

határozata

szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 60.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott ha tás kö röm ben el jár va

dr. Ga ram he gyi Ábelt

a Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um szak -
ál lam tit ká rát e tiszt sé gé bõl

– 2009. jú ni us 30-ai ha tállyal –

fel men tem.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A miniszterelnök
37/2009. (VI. 30.) ME

határozata

az Egészségbiztosítási Felügyelet elnöke
megbízatásának megszûnésérõl

Az egész ség biz to sí tás ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló
2006. évi CXVI. tör vény 2.  § (5) be kez dés b) pont ja alap -
ján meg ál la pí tom, hogy

dr. Ko vá csy Zsom bor nak,

az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let el nö ké nek e meg bí za -
tá sa és köz szol gá la ti jog vi szo nya – le mon dá sá ra tekin -
tettel – 2009. jú ni us 30-ai ha tállyal meg szû nik.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A miniszterelnök
38/2009. (VI. 30.) ME

határozata

szakállamtitkár felmentésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2006.
évi LVII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ksztv.) 60. §-ában
meg határozott ha tás kö röm ben el jár va

– sa ját ké ré sé re, nyug ál lo mány ba he lye zé se mi att –

2009. de cem ber 29-i ha tállyal

dr. Vár fal vi Ist vánt

a Pénz ügy mi nisz té ri um szak ál lam tit ká rát e tiszt sé gé bõl

fel men tem.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A miniszterelnök
39/2009. (VI. 30.) ME

határozata

címzetes fõjegyzõi cím adományozásáról

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 30/B.  § (1) be kez dé se alap ján – az ön kor -
mány za ti és a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
együt tes ja vas la tá ra –

Ba lázs né dr. Vás tyán Krisz ti ná nak,
dr. Ben da Dé nes nek,
dr. Ist ván fi Sán dor nak,
dr. Já ger Lász ló nak,
dr. Kacz mars ki Já nos nak,
dr. Král Lász ló nak,
dr. Pus kás Lász ló nak,
dr. Sal lai Ár pád nak,
Sol tész At ti lá nak,
Sza nyi-Nagy Jó zsef né nek,
dr. Sze mán Sán dor nak,
Var ró Gyu lá né nak,
dr. Vas kó Er nõ nek,
dr. Vol ler Eri ká nak

– ha tá ro zat lan idõ re – cím ze tes fõ jegy zõi cí met ado má -
nyo zok.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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