
1/2014. számú  MKSSZ Szakmai Vezet ői Intézkedés

Az UL A1 és UL A2  kategóriákban a repülések

jóváhagyására/ felhatalmazás repülésre

A  Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség  keretében végrehajtott  UL A1 és UL A2

kategóriájú repülések végrehajtása során a végrehajtó légijármű vezetők az alábbi

utasítást kötelesek betartani:

1. Repülések jóváhagyása / felhatalmazás repülésre: 

1.1. Az MRSZ – MKSSZ lajstromozásra nem kötelezett  repülő eszközzel /

légi  járművel  gyakorlati   repüléseket  az  alábbiak  szerint  lehet

végrehajtani: 

� egyesületi tulajdonú repülő eszközökkel / légi járművekkel a

klub tagsággal rendelkező személy az egyesületi vezető pi-

lóta engedélyével végezhet repüléseket, 

� MRSZ – MKSSZ nyilvántartásában működő, de nem egye-

sületi/klub  repülő  eszközzel/  légi  járművel   az  MRSZ  –

MKSSZ tagsággal  rendelkező  személy  a  tulajdonos  bele-

egyezésével, vagy  a vezető pilóta engedélye alapján végez-

het  repüléseket.  A  megbízások  formanyomtatványát  jelen

utasítás melléklete tartalmazza. 

� idegen  tulajdonú  repülő  eszközökkel/  légi  járművekkel   a

bérbevevő és a tulajdonos vagy képviselője engedélye alap-

ján végezhető repülés, 
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� MRSZ – MKSSZ nyilvántartásában,   üzemben tartásában

működő  repülő  eszközökkel/légi  járművekkel   MRSZ  –

MKSSZ tagsággal  nem rendelkező személy, csak az MRSZ

– MKSSZ  Szakmai Vezető  által kiadott betétlap birtokában

végezhet repüléseket. 

A betétlap minden év december 31-én érvényét veszít i. 

A  betétlap  kiadását  az  Ágazati  Főpilóta,  vagy  az  általa

megbízott  oktató  személlyel  végrehajtott   ellenőrző  repülés

előzheti meg. 

2. A repülések lebonyolításának további feltételei:  

� Érvényes Sportpilóta jogosítás, vagy UL szakszolgálati  en-

gedély.  A lejárat  napját  követ ően  a  megújításig,  nincs

mód az egyedül repülésre. 

� Érvényes 1. vagy 2. vagy LAPL kategóriás orvosi minősítés.

A lejárat napját  követ ően a megújításig,  nincs mód az

egyedül repülésre. 

2.1. A folytonosság biztosítása érdekében minden lajstromozásra nem kötele-

zett repülő eszköz/légi jármű vezetőtől  elvárt a repült óráinak megfe-

lelően az alábbi repülések minimum teljesítése: 

a) Az    összes repült ideje nem több mint 50 óra  a repülést

megelőző 30 napban  

b) Az    összes repült ideje nem több mint 200 óra  a repülést

megelőző 90 napban   

c) Az    összes repült ideje nem több mint 600 óra  a repülést

megelőző 180 napban   
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d) Az    összes repült ideje több mint 600 óra  a repülést meg-

előző  360 napban 

Minimum egy fel és egy leszállást hajtott végre. 

2.2. Amennyiben a folyamatosság nem biztosított úgy  minden lajstromozásra

nem kötelezett repülő eszköz/légi jármű vezetőtő köteles ellenőrző re-

pülésre jelentkezni a klub/egyesület szakági vezető pilótájánál, vagy

az általa megbízott  ellenőrző  oktatónál.   A szakági  vezető  pilóta a

megbízást minden esetben  írásban adja meg, melynek másolatát a

klub irattárában meg kell őrizni.

A sikeres ellen őrző repülést a lajstromozásra nem kötelezett re-

pülő eszköz/légi járm ű vezetőtő  repülési naplójába tett bejegy-

zéssel az ellen őrző személy aláírásával igazolja.

2.3. A  Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések vég-

rehajtásának szabályairól szóló 14/2000. (XI.14.) KöViM rendelet  3.

fejezetben meghatározott  „Látvarepülési szabályok”   betartása min-

den  lajstromozásra nem kötelezett repülő eszköz/légi jármű vezetőtő

kötelessége.

 

2.3.1. Időjárási minimumok:

1. Megjegyzés:  Az alábbiakban megadott minimum értékek alapvetően

a forgalomban részt vevő többi légi járműtől való biztonságos távolság-

ban történő működés elősegítését szolgálják és nem feltétlenül jelentik a

látással történő tájékozódás mindenkori szükségességét. 

A VFR szerint  üzemelő  minden  lajstromozásra nem kötelezett  repülő

eszköz/légi jármű  vezetőtőnek az alábbi látástávolság és felhőktől  való

távolsági értékek, vagy azokat meghaladó értékek mellett kell repülniük:

a. FL 100 – on (3050 m. STD), vagy fölötte: C,D (ellenőrzött lég-

tér) 8 Km-es vízszintes látás, 
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b. FL100 (3050 m STD) és 3000 láb (900 m) AMSL között, vagy

1000 láb (300 m) földfelszín felett, attól függően melyik a ma-

gasabb:  C, D (ellenőrzött) és F, G (nem ellenőrzött)  légterek-

ben a vízszintes látástávolság 5 km, míg a felhőktől való távol-

ság   1500 m vízszintes és 1000 láb (300 m) függőleges távol-

ság.

c. 3000 láb (900 m) AMSL-en, illetve alatta, vagy 1000 láb (300

m) földfelszín felett, attól függően melyik a magasabb,  C, D 

(ellenőrzött) légterekben a vízszintes látástávolság 5 km, míg a

felhőktől való távolság   1500 m vízszintes és 1000 láb (300 m)

függőleges távolság, folyamatos föld – vagy vízfelszín látással.

d. F  és G (nem ellenőrzött)  légterekben a vízszintes látástávol-

ság 5 km, míg a felhőktől való távolság   1500 m vízszintes és

1000 láb (300 m) függőleges távolság.

1) 1500 m repülési látástávolságig lehet üzemelni:

- ha a repülést  olyan sebességgel  hajtják végre,

amely  lehetővé  teszi  az  egyéb  forgalom,  vagy

akadályok időbeni észlelését és az összeütközés

elkerülését, vagy

- 50 m-es földfelszín feletti, vagy alacsonyabb ma-

gasságon végrehajtott munkarepülések esetén; 

(Ez külön jogosítás, melyet a hajózó naplóba 

jegyeznek be és az üzemeltet ő szervezet f őpi-

lótája írja alá.)  

FONTOS:   Ha az illetékes légiforgalmi irányító egység külön nem engedélyezi,

VFR szerint működő légi jármű nem szállhat fel, vagy nem szállhat

le repülőtéri  irányító körzettel  rendelkező  repülőtéren,  illetve nem

léphet be a forgalmi körbe

a) ha a felhőalap 1500 lábnál (450 m) kevesebb, vagy

b) ha a földi látástávolság kevesebb, mint 5 km.
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Napnyugta és napkelte között  VFR repülések végreha jtása a   lajstromo -

zásra nem kötelezett  repül ő  eszközökkel / légi járm űvekkel nem engedé -

lyezett.

2.3.2. Időjárási minimumok a CTR.- ben történ ő  repülések végrehajtása-

kor:

- látástávolság 5 km;

- felhőalap 1500 láb (450 m).

2.3.3. A lajstromozásra nem kötelezett repül ő eszköz/légi járm űvezető

UL A1 - A2 -  kiképz ő repülések lebonyolításának meteorológiai

és szakmai feltételei: 

2.3.3.1. SES – UL A1 – kiképz ő repülés meteorológiai feltételei:

                A 45. sz. Légügyi Előírás VHU. 3.3.4. pontja szerinti időjárási

minimumok:

a) Szélerősség max. 8 m/sec.

b) Látástávolság 300 m. talajfelszín magasság alatt  2

Km., 300 m. felett 8 Km. a repülőtérre vonatkozó

látási minimumtól függetlenül

c) A  felhőalap  a  gyakorlat  végrehajtásához

szükségesnél 100 m – rel magasabb.

2.3.3.2. UL A2 – kiképz ő repülés meteorológiai feltételei:

               A növendékek kiképzése során, az idevonatkozó 14/2000. (XI.14.)

KöViM  rendeletben  megfogalmazott  időjárási  minimum  értékek

betartása  mellett   további  követelmények támasztása  szükséges,

mivel repülési jártasságuk még minimális.

               Minden kiképző  repülés VMC körülmények között  kell,  hogy

végrehajtásra kerüljön.

A  minimum értékek a következ ők:
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a) Repülési látástávolság FL 100 alatt:         10 Km.

b) Felhőktől való távolság vízszintesen:       3.000 m

c)  Felhőktől való távolság függőlegesen:       600 m

d) Felhőalap minimum:                             1.000 m  

2.3.3.3. UL A2 – kiképz ő repülés szakmai feltételei:

� a lajstromozásra nem kötelezett repülő eszköz/légi

járművezető  kiképzések  lebonyolítását,  és  annak

követelmény  rendszerét  ágazatonként  a  „Lajstro-

mozásra nem kötelezett légi járművezető Kiképzési

Kézikönyv tartalmazza. 

� bármely ágazatban  kiképzésben részt vevő növen-

dék pilóta egyedül repülést csak oktatói felügyelet

mellet végezhet, egészen a sportpilóta I. minősítés

engedélyének kézhezvételének napjáig. 

3. Ez a Szakmai Vezetői Utasítás 2014. július 01 – vel lép hatályba. Az

MKSSZ  szervezeti  kereteiben végzett   UL- A1 és UL – A2 pilóták

részére  a  szakterületek  vezető  pilótái  tegyék  oktatás  tárgyává  a

hatályba lépés előtt és a hajózó állomány  aláírásával ismerje el az

oktatás megtörténtét. 

Miskolc,  2014.  június 10.
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