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7/2014. számú  MKSSZ Szakmai Vezet ői Intézkedés

Az UL A1 és UL A2  kategóriákban a repül ő eszköz /légi járm ű vezetők repülési
naplójának a vezetési szabályaira 

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

kategóriájú repülések végrehajtása során a repülő eszköz / légi jármű  vezetőjének a

repülési naplója vezetésének a szabályait  az alábbi utasítás tartalmazza:

1. Pilóták repülési naplói: 

a) Minden   szakszolgálati  engedéllyel  rendelkező  UL

repülőeszköz/légi jármű vezető  sportpilóta (oktató, növendék,

stb.) köteles a 32/2009 KHEM rendelet előírásainak megfelelő

repülési naplót vezetni. 

b) A napló tartalmának meg kell  egyeznie  a repülőeszköz/légi

jármű  időmérő  könyveiben,  és  a  képzési  szervezet

nyilvántartó rendszerében feltüntetett adatokkal. 

c) Az adatok helyességéért a  lajstromozásra nem kötelezett UL

repülőeszköz/légi  jármű  vezető   sportpilóta  felelősséggel

tartozik. 

d) A Szakmai Vezető, és az általa

megbízott Vezető pilóták,  oktatók, valamint az adminisztráció

vezetésének felelőse minden képzési feladat befejezése után,

illetőleg legalább háromhavonta ellenőrizze azok helyességét.

e) A napló vezetés helyességének megtanítása része kell hogy

legyen a földi előkészítésnek.
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2. Repülő  eszköz  /  légi  járm űvezető  repülési  naplójának  tartalmi  és

formai követelményei.

2.1. Repülőgép pilóták, Helikopter pilóták, Léghajó pilóták, H elyből  fel-

szálló repül őgép pilóták, Ultralight repül őgép pilóták, Autogiro piló-

ták  repülési naplója:

2.1.1. Tartalmi követelmények:

a)   Az összes, repülő eszköz / légi járművezető  tagként végzett re-

püléssel  kapcsolatos  részletet  a  tartalmi  követelményeknek

megfelelő,  repülési  napló  formátumú könyvben  kell   nyilván

tartania a repülő eszköz / légi járművezető  által végrehajtott

összes repülést, beleértve a típus ki-, át és tovább  képzése-

ket, és az adatoknak az érintett  klubok / egyesületek szakági

vezető pilótáinak is  hozzáférhetőnek kell lennie.

b)  A  nyilvántartásnak  a  következ ő  információkat  kell  tartal-

maznia:

1. Személyes adatok:  Tulajdonos neve és címe

2. Minden repülésre:

(i) A parancsnok neve

(ii) A repülés időpontja (nap, hónap, év)

(iii) Indulás és érkezés helye illetve ideje (időpon-

tok (UTC) blokkidő formájában)

(iv) Típus  (repülőgép gyártó,  modell  és  válto-

zat) illetve a repülőgép lajstromjele

(v) SE (egymotoros), 

(vi) A repülés teljes ideje

(vii) Összesített repülési idő

3.      Nem vonatkozik.  
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4. Pilóta feladatköre:

(i) Parancsnok (beleértve az egyedül repülési

időt,  gyakorló  parancsnok-pilóta  időt,  fel-

ügyelt parancsnok időt is)

(ii) Másodpilóta

(iii) Kétkormányos

(iv) Oktató / vizsgáztató

(v)  Speciális  funkciók  jelölésére  megjegyzési

oszlopot  kell  biztosítani,  ahol  például  a

SPIC, PICUS idő stb., adatokat lehet rögzí-

teni

5. Üzemeltetési körülmények:  Nem vonatkozik

c) A repülési id ő bejegyzése:

1. parancsnokpilóta repülési id ő:

(i) A szakszolgálati engedély vagy Sportpilóta I – és

II.   engedélyese parancsnoki időként jegyez-

heti be azt a teljes időt, mely alatt parancsnoki

feladatkört látott el.

(ii) Az oktató igazolásával a kérelmező, illetve szak-

szolgálati engedély vagy Sportpilóta I – és II.

engedélyese  parancsnoki  időként  jegyezheti

be az összes egyedül repülési  időt,  illetve a

gyakorló parancsnok-pilótaként repült időt.

(iii) Oktatói  jogosítás  engedélyese  parancsnoki

repülési  időként  jegyezheti  be  azt  az  időt,

mely  alatt  valamely  repülőgépen  oktatói

munkát végez.
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(iv) Vizsgáztatói jogosítás engedélyese parancs-

noki  repülési  időként  jegyezheti  be  azt  az

időt,  mely alatt  a pilótaülésben vizsgáztatói

feladatokat lát el a repülőgépen.

(v) Nem vonatkozik.

(vi)

(vi) Amennyiben egy szakszolgálati engedély vagy

Sportpilóta I – és II. engedélyes egyetlen nap

alatt több repülést hajt végre és minden eset-

ben  ugyanarra  az  indulási  helyre  érkezik

vissza, valamint a repülések között eltelt idő a

30 percet nem haladja meg, a repülés-soroza-

tot egyetlen bejegyzésben kell rögzíteni.

2. Másodpilóta repülési id ő:

A pilótaülést másodpilótai beosztásban elfoglaló szak-

szolgálati  engedély  engedélyes másodpilóta repülési

időként jegyezheti be a teljes repülési időt, ha a repü-

lőgépen az alkalmassági bizonyítványa alapján vagy a

végrehajtott  repülés  szabályaiból  következően  több

mint egy pilótára van szükség.

3. Gyakorló másodpilóta repült ideje:  Nem vonatko-
zik.

4. Képzési id ő:

A szakszolgálati engedélyt vagy Pilóta I – és II. sport-

licenszet,  illetve  jogosítást  kérelmező  által  repülési

képzésben, műszeres repülési képzésben, műszeres

földi  képzésben  eltöltött  teljes  idő  akkor  jegyezhető

be, ha azt, az a megfelelően feljogosított illetve felha-

talmazott oktató, aki a képzést tartotta, igazolja.

4



5. Parancsnoki szerepkört felügyelet alatt ellátó p iló-

ta (PICUS):

A  másodpilóta  parancsnoki  időként  jegyezheti  be  a

felügyelt parancsnokként végrehajtott repülési időt, ha

a felügyelet módja elfogadható a légiközlekedési ható-

ság számára, és minden parancsnoki feladatot úgy lá-

tott el, hogy nem volt szükség a felügyelő parancsnok

beavatkozására.

d) A repülési id ő nyilvántartás bemutatása:

1. A szakszolgálati  engedély  engedélyese,  to-

vábbá a Sportpilóta I – és II.  vagy növendék

pilóta indokolatlan késedelem nélkül köteles

a repülési idő nyilvántartását a jogosult ható-

ság  felhatalmazott  képviselőjének,  vagy  a

sportegyesület / klub szakági vezető pilótájá-

nak a kérésére ellenőrzés céljából bemutat-

ni.

2. A növendék pilóta  köteles repülési  naplóját

minden egyedüli útvonal repülése alkalmával

magánál tartani,  az oktatói  felhatalmazások

igazolására.

3.   A repülőeszköz vezető / légi járművezető Piló-

ta I – és II. minősítésű tagjai útvonal repülés

során kötelesek  a repülési naplót maguknál

tartani.

2.1.2. Formai követelmények a repülési napló kitölt ésére:  (kitöltési útmu-

tató)

1. A szakszolgálati engedély vagy Sportpilóta I. – és II. engedé-

lyesnek  minden  repülés  részleteit  úgy  kell  nyilvántartania,
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ahogy az a szakszolgálati engedély,  jogosítás kiadásáért fele-

lős jogosult  hatóság számára elfogadható illetve az MKSSZ

szakmai előírásainak megfeleljen.

 A napló lehetővé teszi a szakszolgálati engedély engedélyes-

nek, Sportpilóta I. – és II. személyeknek   a repülési tapaszta-

lat és gyakorlat megfelelő nyilvántartását. Azoknak a pilóták-

nak, akik rendszeresen repülnek repülőgéppel,  helikopterrel,

vagy más légi jármű  kategóriákkal, javasolható, hogy tartsa-

nak fenn külön repülési naplót minden légi jármű 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 vagy a

Sportpilóta licensz tulajdonosa repülőszemélyzeti tag. Egy be-

jegyzésként lehet nyilvántartani, ha egy légi jármű/ repülőesz-

köz  ugyanarra az indulási repülőtérre visszatérve több repü-

lést hajt végre ugyanazon a napon, és az egymást követő re-

pülések között nem telik el több mint 30 perc.

4. A repülési idő attól kezdve számítandó, hogy a légi jármű saját

hajtóműve  segítségével  először  megmozdul  felszállás  céljá-

ból, és addig az időpontig tart, amikor a légi jármű leszállás

után teljesen megáll.

5. Ha a légi járművön/ repülőeszközön a repülő személyzet tag-

jaként két vagy több pilóta utazik, akkor a polgári légi jármű-

vek üzemben tartásáról szóló jogszabálynak megfelelően az

egyiküket a repülés megkezdése előtt az üzemben tartónak ki

kell jelölnie a légi jármű „parancsnokának”, aki a repülés vég-

rehajtását átadhatja egy másik, megfelelően képzett pilótának.

 Minden „parancsnokként” végzett repülést a „parancsnokpilóta”

címszó alatt kell bejegyezni a repülési naplóba. Ha egy pilóta
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„ellenőrzött  parancsnokpilótaként”  vagy  „növendék  parancs-

nokpilótaként” repül, akkor a repülési időket „parancsnokpiló-

taként” számolhatja el, de ezeket a bejegyzéseket a parancs-

noknak vagy a repülőoktatónak a napló Megjegyzések oszlo-

pában az aláírásával hitelesítenie kell.

A lajstromozásra nem kötelezett  repül őeszköz vezet ő  /  légi  járm ű

vezető  légi járm ű parancsnoki megbízás részletes szabályozását a

2/2014. számú Szakmai Vezet ői Intézkedés tartalmazza.

6. Megjegyzések a repülési id ő nyilvántartásával kapcsolat-

ban:

- 1. oszlop: azt a dátumot kell beírni (nn/hh/éé), amikor

a repülés megkezdődik.

- 2./3. oszlop: az indulás és az érkezés helyét vagy tel-

jes hosszában kiírva vagy a nemzetközileg elfogadott

3  vagy  4 betűs rövidítésével  kell  feltüntetni.  Minden

időpontot UTC-ben kell megadni.

- 5. oszlop: Jelezze, hogy egy vagy többpilótás üzemel-

tetés történt,  és hogy az  egypilótás üzem egy  (SE)

vagy többmotoros (ME) volt-e. 

- 6. oszlop: a teljes repült időt meg lehet adni órában és

percben, vagy tizedes jegyekkel.

- 7.  oszlop:  a  parancsnokpilóta  neve,  vagy  a  „SELF”

megjegyzés

- 8.oszlop:  a  repülést  végző  pilótaként  (PF)  nappal

és/vagy éjjel teljesített leszállások száma.

- 9.oszlop: az éjszakai vagy IFR körülmények között tel-

jesített repült idő.

- 10.oszlop: Adott pilóta szerepkörben eltöltött idő

- a  parancsnokpilótaként  (PIC),  a  növendék  parancs-

nokpilótaként (SPIC) és az ellenőrzött parancsnokpiló-

taként  (PICUS)  eltöltött  repült  időt  parancsnokpilóta

repült időként adja meg.
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- SPIC-ként vagy PICUS-ként elkönyvelt  időt a légijár-

mű  parancsnokának/a  repülés  oktatónak  aláírásával

ellen kell jegyeznie a Megjegyzéseknél (12. oszlop).

- Az oktatói időt is megfelelően nyilván kell  tartani, és

parancsnokpilótaként eltöltött időként kell bejegyezni.

- 11. oszlop: repülési szimulátor, vagy FNPT: Nem vo-

natkozik.

- 12. oszlop: A tulajdonos a Megjegyzések oszlopot

felhasználhatja a repülés részleteinek nyilvántartá -

sára. Az alábbiakat kötelez ő bejegyezni:

� szakszolgálati engedélyhez illetve Sportpiló-

ta licenszhez  vagy jogosításhoz szükséges

képzés részeként végrehajtott műszerrepülé-

si idő

� az összes jártassági ellenőrzés és készség

ellenőrzés részletei

� a  parancsnokpilóta  aláírása,  ha  a  pilóta

SPIC-ként vagy PICUS-ként számol el repült

időt

3. Az UL – A1 SES és a lajstromozásra nem kötelezett  légi járm űvel és 

sportpilóta engedéllyel végrehajtott repülések sorá n használandó 

repülési naplók:

                  Az UL – A1 SES  és UL A2  ki-, át-  és továbbképző – valamint sport 

repülések végrehajtása során a jelenlegi repülési napló nyomtatvány 

marad érvényben. 

                  A repülőeszköz vezető / légi jármű vezető számára azonban jelen

intézkedés  2.1.1.  pont  b.)  pontjában  felsorolt  adatokat  minimum

tartalmaznia kell a repülési naplónak.

4. Repülési napló vezetés alóli felmentés:

                 

                  A Magyar Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség  keretében repülést

végrehajtó  repülőeszköz  /légi  járművezetők   képzettségi  és  jogosítási
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szintjüktől függetlenül  kötelesek a repülési napló naprakészen vezetni és

azt a repülések alatt maguknál tartani.

4.1. A repülési napló vezetés ellen őrzése:

A  repülési  napló  vezetésének  ellenőrzésével  a  klubok  /  egyesületek

szakági vezető pilótáit, illetve a ki – át – és továbbképzések  alkalmával a

megbízott  oktatókat bízom meg. 

                 Az ellenőrzéseket  jelen utasítás 1. d.) pontjában meghatározott maximum

időközönként végre kell hajtani.

4.2. A repülési napló vezetés hiányának jogi követke zményei:

Az  ellenőrzések  során  amennyiben  a  szakági  főpilóta  vagy  a  képzést

végző oktató hiányosságot tapasztal, úgy az alábbiak szerint kell eljárni:

a. a ki – át – és továbbképzés alatt álló személy oktatásával

megbízott  oktató jelzi a problémát a klub szakági vezető

pilótája felé aki a  ki – át – és továbbképzést leállítja  a

hiányosságok megszüntetésének időtartamáig.

b. A szakági vezető pilóták amennyiben az ellenőrzésük során

nem vagy hiányosan vezetett repülési naplót találnak; 

b.1.)     amennyiben a hiányzó rész nagyobb mint 

az 1/2014.  számú Szakmai Vezetői 

Intézkedés  2.1. pontjában előírt  

folyamatosság időtartama, úgy a 

repülőeszköz / légi jármű vezető a 

repülési napló naprakész állapota után 

köteles ellenőrző repülést  végrehajtani a 

klub / egyesület szakági vezető pilótájával.

Az ellenőrzés megtörténtét az ellenőrző 

személy aláírásával igazolja a repülési 

napló megjegyzés rovatában.

b.) Amennyiben  a  repülési  napló  hiányzó

beírásaiból  egyértelműen  megállapítható
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a folyamatosság, akkor a szakági vezető

pilóta  határidőt  szab meg a hiányosság

pótlására.   A  repülési  napló  naprakész

állapota után a jelölt folytathatja a repülő

sporttevékenységét.

              FIGYELEM:  a  repülési  naplót

rendszeresen  nem,   vagy  nem

naprakészen  vezet őket  a  szakági

vezető  pilóta  letilthatja  a  repülésekr ől

max. egy hónapig.

5. 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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