
3/2014. számú  MKSSZ Szakmai Vezet ői Intézkedés

Az UL A1 és UL A2  kategóriákban a repül ő eszköz /légi járm ű kötelez ő
dokumentációi 

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

kategóriájú repülések végrehajtása során a repülő eszközök / légi járművek földi és

repülés közben a fedélzeten tartandó dokumentációit  az alábbi utasítás tartalmazza:

1. Repülő eszközök / légi járm űvek földi dokumentációi: 

1.1. A repülés el őkészítéshez szükséges okmányok: 

1.1.1. A repül ő eszközök földön maradó dokumentumai:

� UL – A1 repülő eszköz  törzskönyve, 

� UL – A1 repülő eszköz szárny  törzskönyve

� UL – A1 repülő eszköz trájk  törzskönyve

� UL – A1 repülő eszköz  segédmotor törzskönyve

� UL – A1 repülő eszköz  reduktor törzskönyve

� UL – A1 repülő eszköz  légcsavar törzskönyve

Megjegyzés:    a   fenti  dokumentumok  tárolása  történhet  önálló

okmányként, vagy egybefűzve is.  A napi repült feladatok beírását az

üzemnap zárásakor minden esetben meg kell tenni.

1.1.2. A légi járm űvek  földön maradó dokumentumai:

� LÉGIJÁRMŰ ÜZEMI NAPLÓ – a repülés előkészítés, illetve

a repülés utáni műszaki észrevételek, javítások dokumentá-

lására rendszeresített könyv. A légi jármű tulajdonosa, vagy

az általa megbízott személy a repülés előtti előkészítését a
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tulajdonos szerelő,  a gép átvételét pedig a légi jármű   pa-

rancsnok aláírásával igazolja. 

� LÉGIJÁRMŰ ÜZEMI NAPLÓ rendeltetése a repülés végre-

hajtása során esetlegesen felmerülő vitatott helyzetek, ész-

revételek pontosítása és tisztázása. Minden repülő eszköz-

nek /légi járműnek az azonosító jelnek megfelelő, hitelesített

példányt kell készíteni, amely tükrözi a repülési eszköz/légi

jármű mindenkori – egyedi – felszereltségét, korlátozásait. 

1.2. Repülés közben a fedélzeten tartandó repül ő eszköz / légi járm ű

okmányok: 

1.2.1. A  repül ő  eszköz  /  légi  járm ű  fedélzetén  rendszeresített

okmányok: 

� A1  vagy A2 üzemi napló 

� LAJSTROMOZÁSRA  NEM  KÖTELEZETT   REPÜLŐ  ESZ-

KÖZ/LÉGI JÁRMŰ  ÜZEMI NAPLÓ: rendeltetése a végrehaj-

tott feladatok és repült idők rögzítése, továbbá a gépátvételek,

ellenőrzések és az üzemanyag tankolások, valamint a gépát-

adás – átvételek  dokumentálása. 

� UL légi járm ű „Azonosító jel” bizonyítványa:  az MRSZ –

MKSSZ  által kiadott bizonyítvány, ami bizonyítja, hogy a lajst-

romozásra nem kötelezett repülő eszköz/légi jármű a Magyar

Köztársaság területén  nyilvántartásba lett  véve.  Ez a bizo-

nyítvány a kiadás dátumát, a repülő eszköz/légi jármű műsza-

ki azonosító és a légi jármű tulajdonos adatait tartalmazza. 

� UL légi járm ű „Légi alkalmassági  tanúsítvány” bizonyít-

ványa:  az MRSZ – MKSSZ Tanúsító Főmérnöke által kiadott

bizonyítvány,  mely  a  megfelelő  vizsgálat  eredményeképpen

tanúsítja,  hogy a lajstromozásra nem kötelezett  repülő  esz-

köz/légi jármű  a légi alkalmassági követelményeknek megfe-
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lel,  egyúttal  kitér  azokra a feltételekre,  melyeket a Jogosult

Hatóság a repülés biztonsága érdekében meghatároz. 

� LÉGIJÁRMŰ  RÁDIÓÁLLOMÁS  ENGEDÉLY.  A  lajstromo-

zásra nem kötelezett repül ő eszköz/légi járm ű fedélzetén

nem kötelez ő!  

Amennyiben a repülőeszköz/légi jármű fedélzetén beépítésre

kerül  akkor  -   a  szerelt  hírközlő  berendezés,  rádióhullámot

kibocsátó  berendezés  –  ide  tartozik  a  transzponder  is

függetlenül  attól,  hogy  „A”  –  „C”-  vagy  „S”  módú  -

használatának  elengedhetetlen  tartozéka,  -  a  vonatkozó

rendeletek szerint kiállított üzemeltetési engedély, 

� HAJÓZÓ TÉRKÉP – az útvonal  repülések végrehajtásához

használatos  1:500.000  méretarányú  –  érvényes  -  térkép,

amely a tervezett útvonal repülésre elő lett készítve. 

� METEOROLÓGIAI INFORMÁCIÓK – a repülési útvonalra, a

cél és kitérő repülőterekre kiadott meteorológiai tájékoztató is-

merete.  

� A lajstromozásra nem kötelezett repülő eszköz/légi jármű biz-

tosítási kötvénye másolata.

1.3. A  repül ő  eszköz  /  légi  járm ű  földön  maradó  okmányainak

kitöltése a repülések befejezése után: 

1.3.1. A repülő  eszköz  /  légi  jármű  földön maradó okmányait  a repülő  üzem

befejezésekor  ki kell töltenie a repülő eszköz / légi jármű tulajdonosának

vagy az általa megbízott   személynek.   A repül ő  eszköz /  légi járm ű

tulajdonosa felel az okmányok naprakész vezetéséért .
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1.3.2. A   repül ő  eszköz  /  légi  járm ű  földön  maradó  okmányait

szigorúan  TILOS leselejtezni,  az betelte után is a repül ő eszköz /

légi járm ű szerves tartozékaként  kezelend ő!

 

2. 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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