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Légi alkalmassági  vizsgálati jegyzőkönyv (A1):  

 

 

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG 
MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SPORT SZÖVETSÉG  

 

 

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (FAI„RW”) légi jármű           

LÉGIALKALMASSÁGI  VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 

 

Kelt  201………………………………..     Helység:  ………………...................... 

  

 Jelen vannak :         

Tulajdonos:               …………………………………………….. 

Vizsgáló (tanúsító)       …………………………………………… 

Üzemeltető:…………………………………………………………          

Üzembentartó : …………………………………. ……………… 

 

FIGYELEM! Az alábbi lista a 63/2001.sz. KöViM rendelet alapján készült 

és általános jellegű. A listát a műszaki vezető a vizsgálat során a légi 

jármű sajátosságai és az alapdokumentációk szerint bővítheti.  

Kitöltési utasítás: Az ellenőrzéskor a "Megfelelt", "Rossz", "Javítva", vagy 

"Csere" rovatokba értelemszerűen "x" jelölést kell alkalmazni. A tételt ki 

kell húzni, ha a vizsgált légi járműnél az nem értelmezhető. Aláírni 

egyszerre több sort is lehet. 
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SZÁRNY  

azonosító jel :         

..................... 

Típus : ............................Gyártó: ................................. 

Gyártás éve:..............  Tulajdonos : ............................   

Össz.  rep. idő: ............. ..  óra       

201      évi rep.idő:.............óra 

Ssz. 
Vizsgálandó szerkezeti pont, v. 

elem Megf Rossz Jav. Csere Aláírás 

1. Felhúzó sodrony - kötélzet      
2.                            - csavarok      

3.                            - biztosító lemez,  
                             kengyel 

     

4. kereszttartó bekötési pont - lemezek      
5.                          -   csavarok      
6.                           -  biztonsági hurok      
7. Felső hosszkör  -  kötélzet      
8.                           -  csavarok      
9.                          -   biztosítások      
10. Felső keresztkör  - kötélzet      
11.                            - csavarok      
12.                            - biztosítások      

13. Szárnyvégek bekötése, rögzítése, 
épsége 

     

14. Szárnyvéghatároló cső és rögzítése      
15. Árbóc - cső      
16.           - csomóponti bekötés      
17.           - flatter zsinórok - acél sodrony      
18.           - Nico és bekötése      

19. Lélek (kardán) - lemezek épsége, 
furatok ovalitása 

     

20.          - csavarok, önzáró anyák      
21.          - biztosítások      
22.          - kardánfél      
23.          - biztonsági hurok      
24. Trapéz szár - csövek      
25.                    - lemez fülek      
26.                    - csavarok      
27.                    - biztosítások      
28. Kormányrúd - csövek      
29.                      - lemez v. összekötő      
30.                      - csavarok      
31.                      - biztosítások      
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Ssz. Vizsgálandó szerkezeti pont, v. elem Megf Rossz Jav. Csere Aláírás 

32. Alsó kötélzet (oldalkör) - kötélzet      
33.                - kötélszív + Nico      
34. Alsó kötélzet (első kormánykör) - kötélzet      
35.                - kötélszív + Nico      
36. Alsó kötélzet (hátsó kormánykör) - kötélzet      
37.                - kötélszív + Nico      

38. Vázszerkezet - gerinc (főtartó) állapota, 
épsége 

     

39.                - szárnytartók      
40.                - kereszttartó (2 fél, jobb- bal)      
41.                - orrcsukló és tartozékai      

42.                - SZK (szárnyközép) csukló és   
                  tartozékai 

     

43. Vitorla - varrások a teljes szárnyon (cérna 
öregedés 

     

44.               - belépőél + belső merevítése      
45.               - kilépőél      

46.               - felső vitorlafelület épsége  
                (UV sugárzás !) 

     

47.               - alsó vitorlafelület (nyúlás, épség,   
                szakadás 

     

48.               - taréj      
49.               - latni zsákok épsége      
50.               - latni rögzítő zsinór v. gumi,  karika      
51.               - orrkúp megléte, rögzítése, épsége      
52. Latnik     - geometria (eredeti gyári állapot ! )      
53.               - ALU csövek, üvegszálas elemek      
54.               - műanyag végek      
55. Azonosító jel, (lajstromjel) megléte, épsége      
56. Adattábla megléte, olvashatósága      
57. Szárny törzskönyv naprakészen vezetve      
58.       

 

 

 

Az ellenőrzés- "Megfelelt",  "Rossz",  "Javítva", vagy "Csere" rovatokba 

értelemszerűen "x"  jelölést kell  alkalmazni, vagy kihúzni (-) ha nem 

értelmezhető adott esetben ! 
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MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG 
MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SPORT SZÖVETSÉG  
 

 

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (FAI „RW”) légi jármű  

LÉGIALKALMASSÁGI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Kelt  201…………………………   Helység:…………………………........ 

Jelen vannak :         

       Tulajdonos:               …………………………………………… 

       Vizsgáló (tanúsító):   …………………………………………… 

       Üzemeltető:……. ……………………………………………….    

        Üzembentartó : ……………………………………………….. 

FIGYELEM! Az alábbi lista a 63/2001.sz. KöViM rendelet alapján 

készült és általános jellegű. A listát a műszaki vezető a vizsgálat 

során a légi jármű sajátosságai és az alapdokumentációk szerint 

bővítheti.  

 

Kitöltési utasítás: Az ellenőrzéskor a "Megfelelt", "Rossz", "Javítva", 

vagy "Csere" rovatokba értelemszerűen "x" jelölést kell alkalmazni. A 

tételt ki kell húzni, ha a vizsgált légi járműnél az nem értelmezhető. 

Aláírni egyszerre több sort is lehet  
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     TRIKE 

azonosító jel : 

...................... 

Típus : ............................... Gyártó : ................................... 

Gyártás éve:..............  Tulajdonos : .................................... 

Össz rep.idő: .............óra      201…..  évi rep.idő:.............óra 

Motor típusa : ............................ Légcsavar gysz. .............. 

Ssz Vizsgálandó szerkezeti pont, vagy elem  Megf Rossz Jav. Csere Aláírás 

1. Orrfutómű  - orrlemez       
2.                 - orrlemez persely      

3.                 - kerék (felni, külső-belső  
                  gumi) 

     

4. 
                - fék (fékdob, fékpofa,  
                  fékkulcs) 

     

5.                 - kormánytengely      
6.                 - keréktengely + csapágy      
7.                 - fékpedál + bowden      
8.                 - gázpedál + bowden      
9.                 - csavarok, anyák, biztosítások      
10. Orrcső     - alu cső      
11.                 - alsó és felső bekötés      
12.                 - csavarok és biztosítások      
13. Ülés         - csőváz      
14.                 - csatlakozó lemezek      
15.                 - csavarok és biztosítások      
16.                 - üléshuzat és hevederzet      
17.                 - biztonsági öv (hevederzet)      
18.                 - biztonsági öv bekötései, csatok      
19. Hátsó futómű - cső, csövek      
20.                 - bekötési pontok, lemezek      
21.                 - csavarok, biztosítások      
22.                 - kötélzet (alsó, oldalsó)      
23.                 - keréktengely, csapágy      
24.                 - kerekek (gumi, felni)      
25. Vázszerkezet  - alsó cső (csövek)      
26.                 - főtartó (k)      

27.                 - csavarok, lemezek,  
                   biztosítások 

     

28.                 - felső kardánfél      

29. 
                - felső biztonsági hurok és  
                   rögzítése 

     

30. 
 Motorágy  - csatlakozási pontok, csőváz 
tartók 
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Ssz. Vizsgálandó szerkezeti pont, v. elem Megf. Rossz Jav. Csere Aláírás 

31.                            - gumibakok, gumiágyak      
32.                            - csavarok, biztosítások      

33. Üzemag. rendszer - tartály(épsége, rögz.    
                                 nyílások)      

34.                       - benzincsövek, bilincsek      
35.                       - szűrők      
36.                       - benzincsap (ok) működése      
37.                       - tápszivattyú      
38.                       - porlasztó (k)      
39.                       - légszűrő (k)      

40. Elektromos rendszer  - gyújtás kapcsoló   
                                     (k)      

41.                       - KI-BE felirat kapcsolón      
42.                       - akku (rögzítés, saruk, tölt.)      
43.                       - gyertya (k), kábelek      

44. Motor  - Indítómű - berántó (kötél, csiga, 
csavarok      

45.                   - önindító (rögzítés, működés)      
46.                   - ventillátor, ékszíj, burkolatok      

47. 
       - Hajtómű - ékszíjas (ékszíj, csapágy,  
          teng.)      

48.        - fogaskerék(olaj, nyílások,bizt.)      

49.        - Légcsavar (lemez, csavarok,  
          biztosítások)      

50. - Légcsavar állapota, festése (piros vége)      
51. - Kipufogó rendszer (dob, rögzítés, bizt. )      
52. Áramvonal burkolatok - épsége, rögzítése      
53.        - első szélterelő      

54. Biztonsági berendezés - felszerelése, 
rögzítése      

55.          - biztosítása véletlen működés ellen      

56. 
Műszerek - állapota, rögzítése, helyes 
működése      

57. Adattábla megléte, adatok olvashatósága      
58. Üzemi napló naprakészen      

 

Az ellenőrzés- "Megfelelt",  "Rossz",  "Javítva", vagy "Csere" rovatokba 

értelemszerűen "x"  jelölést kell  alkalmazni, vagy kihúzni (-) ha nem 

értelmezhető adott esetben ! 

 

 

 


