
2/2014. számú  MKSSZ Szakmai Vezet ői Intézkedés

Az UL A1 és UL A2  kategóriákban a repül ő eszköz /légi járm ű parancsnok
felelőssége 

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

kategóriájú repülések végrehajtása során a repülő eszköz / légi jármű parancsnokok

felelősségét az alábbi utasítás tartalmazza:

1. Repülő eszköz / légi járm ű parancsnok: 

1.1. A    lajstromozásra  nem  kötelezett  repülő  eszköz  /  légi  jármű

parancsnoka a repülő eszköz / légi jármű   vezetője.

� Motor nélküli repülő eszköznek / légi járműnek motoros re-

pülő  eszközzel  /  légi  járművel  való  vontatáskor  az  egész

vontatmány parancsnoka a motoros repülő eszköz / légi jár-

mű vezetője.

 

� Az oktatóval együtt végzett kiképző repülés közben a kikép-

zést folytató repülő eszköz / légi jármű vezető oktató a pa-

rancsnok.  

� A kiképzés alatt álló repülő eszköz / légi jármű  vezető  nö-

vendéket az önálló repülési feladatának teljesítése közben

parancsnoknak kell tekinteni. 

� Amennyiben  két azonos sportpilóta oktatói engedéllyel ren-

delkező személy repül a repülő eszköz / légi jármű parancs-

nokát a vezető pilóta vagy az általa megbízott oktató jelöli ki.
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� Amennyiben nem repülő  eszköz /légi jármű  oktatókról,  ha-

nem pilóta II. minősítéssel rendelkező személyekről van szó,

úgy a parancsnok csak a vezető  ülésben foglalhat  helyet.

(Ez egymás melletti ülés elrendezés esetén a bal ülés, míg

más elrendezéseknél a légiüzemeltetési utasításban megha-

tározott ülés.) 

2. Repülő eszköz / légi járm ű parancsnok felel őssége: 

2.1. Repülés el őtt köteles ellen őrizni:

a) A személyi feltételek teljesülését:

1. Rendelkezik   az MKSSZ  -  feljogosított  szervezet –

által  kiadott,   a  tervezett  feladat  végrehajtására

képesítő, érvényes sport pilóta igazolvánnyal.

2. A  repülés  végrehajtására  egészségügyi,  fizikai  és

pszichológiai szempontból alkalmas.

3. A repülési feladat végrehajtására kiképzett és jogosult

az adott típussal  repülni.

4. A  repülő  eszköz  /  légi  jármű  tulajdonosa,  vagy

rendelkezik a repülő  eszköz / légi jármű tulajdonosa

írásbeli engedélyével.

5. Rendelkezik  a  szakterületi  vezető  pilóta  írásbeli

megbízásával  a  műszaki  előkészítési  feladatok

elvégzésére.

6. Repülési okmányai rendben – naprakészen vezetve –

nála  van.  Sport  pilóta  igazolványa  és  az

egészségügyi  alkalmassága  érvényes  és  ezek  nála

vannak.  Arcképes igazolványa nála van.

7. A  repülés folyamatossága biztosított  az 1/2014. évi

Szakmai  Vezetői   Intézkedés  2.1.  pontjában  leírtak

szerint. 
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8. Felkészült a repülési feladat végrehajtására.

9. A  repülő  eszközön  /  légi  járművön  a  repülés  előtti

ellenőrzéseket  végrehajtotta  és  dokumentálta  az

üzemi  naplóba.

10. A  repülő  eszköz  /  légi  jármű   Üzemi  Naplója,

Légialkalmassági  tanúsítványa  és  a  „Bizonyítvány

azonosító  jel  kiadásáról”  című  okmánya  a  repülés

végrehajtásakor  a  repülő  eszköz  /  légi  jármű

fedélzetén van.

11. A  repülő  eszköz  /  légi  jármű  Légi  Üzemeltetési

Utasítása útvonalrepülésnél a légi  jármű  fedélzetén,

illetve helyi repülésnél a le – és felszálló helyen van.

12. A  repülés  megtervezése  előtt  tanulmányozta  az

időjárást  és  az  a   repülés  útvonalán  alkalmas  a

tervezett feladat végrehajtására.

b) Technikai feltételek:

1. A repülő  eszközt  /  légi  járművet  az MKSSZ – mint

feljogosított szervezet – azonosító jellel látta el.

2.  A repülő  eszközt  /  légi  járművet az MKSSZ – mint

feljogosított  szervezet  –  légialkalmassági

tanúsítvánnyal  látta el és az érvényes.

3. A  repülő  eszköz  /  légi  jármű  érvényes  felelősség

biztosítással rendelkezik.

4. A repülő eszköz / légi jármű üzemképes.

5. A repülő eszköz / légi jármű azonosító száma az előírt

módon fel van tüntetve.

6. A repülő  eszköz /  légi  jármű  a  feladathoz elegendő

üzemanyaggal  fel  van  töltve.  (helyi  repülésnél  20
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perc,  míg  útvonal  repülésnél  30  perc  repülésre

elegendő  tartalékkal kell számolni.  Ez alól kivétel a

sportversenyre való felkészülés, vagy sportversenyen

való indulás, ahol a versenykiírásban meghatározott

üzemanyag mennyiség a mértékadó.)

7. A  repülő  eszköz  /  légi  jármű  a  repülésre  elő  van

készítve,  a  repülés  előtti   előkészítés  az

üzembentartási  utasítás  szerint  végrehajtva  és

dokumentálva,  az  esedékes  időszakos  ápolások,

ellenőrzések és javítások elvégezve és dokumentálva

vannak.

8. A repülő  eszköz  /  légi  jármű  dokumentációja  napra

kész és az előírt  helyen (repülőtéren,  vagy fel – és

leszálló helyen) található.

9. A  repülő  eszköz  /légi  jármű  amennyiben  beépített

rádió  berendezéssel/  transzponderrel   rendelkezik,

úgy az érvvényes rádió engedélynek is a fedélzeten

kell lennie. 

2.2. Repülés alatt köteles:

� A  repülőeszköz  /  légi  jármű  légi  üzemeltetési

utasításában foglaltakat  betartani,  valamint  a  repülő

eszköz  /  légi  jármű  működését  folyamatosan

figyelemmel kísérni.

� Betartani  a  repülési  szabályokat,  az  irányítói

utasításokat.

� Betartania  a  személyi,  repülőtéri  időjárási

minimumokat.

� Betartani a repülési tervet.

� Amennyiben beépített transzponderrel rendelkezik az

a repülés teljes ideje alatt köteles üzemeltetni.
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� Mindent  megtenni  a  biztonságos  repülés

végrehajtásáért.

� Nem kiképző  repülés  alatt  TILOS a  repülőeszköz  /

légi jármű vezetését az utas részére átadni.

� Amennyiben a felszállás előtt repülési tervet nyújtott

be,  úgy  a  repülőtéri  körzet  elérését  követően  –  a

leszállás  előtt   max.  5  perccel  –  a  repülési  tervét

köteles lezárni az illetékes ATS egységnél az utolsó

rádió kapcsolat során.  

2.3. Repülés után köteles:

� A  repülő  eszköz  /légi  jármű  nyűgözésére,  hangár

tárolására intézkedni.

� A  napi  repülését  saját  repülési  okmányaiban

dokumentálni.

� A repülő  eszközön / légi járművön észlelt   hibákat az

üzemi  naplóba  bejegyezni,  amennyiben

tulajdonosként  végzett  repülést,  úgy haladéktalanul

intézkedjen annak kijavítására.

� A repülőeszköz / légi jármű üzemi  dokumentációjában

a végrehajtott repülési időket dokumentálni.

� Útvonal  repülés  esetén  amennyiben  nem  sikerült  a

levegőben lezárni a repülési tervét, úgy leszállás után

telefonon haladéktalanul  értesítenie  kell  az illetékes

ATS egységet.

 

2.4. Repülő  eszköz  /  légi  járm ű  parancsnok  anyagi  és  büntet őjogi

felelőssége: 
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Az UL  repülő  eszközzel  /  UL  légi  járművel  való  repülés  önkéntes

tevékenység,  ezért  a  repülések végrehajtásával  járó  kockázatot  és

felelősséget  –  függetlenül  a  harmadik  személyek  által  az

üzembentartóval  szemben  érvényesíthető  igényektől  –  a  repülést

végrehajtó személynek kell vállalnia.

A  repül ő  eszközzel  /  légi  járm űvel  okozott  kárért,  személyi

sérülésért annak okozója  felel ős, nevezetesen:

� A  repülő  eszköz  /légi  jármű  parancsnoka,  ha  nem

tartotta be az előírt szabályokat.

� Üzemképtelen repülő eszközzel /légi járművel  szállt

fel.

� A repülő eszköz / légi jármű légi alkalmassága lejárt,

kivéve  ha  az  a  légi  jármű  légi  alkalmasságának

megállapítása  –  üzemi  berepülés  erre  feljogosított

személy által – céljából történik.

� Képzettségét  meghaladó  repülési  feladat

végrehajtására vállalkozott.

� A  repülés  előtti  egészségi  állapota  a  repülés

végrehajtásában befolyásolta.

� A  repülő  eszköz  /  légi  jármű  tulajdonosa,  ha  az

gondatlanságból  került  illetéktelen  személy

használatába.

� A  repülő  eszköz  /  légi  jármű  alkalmatlan  volt  a

repülési feladat végrehajtására.

� A  repülő  eszköz  /  légi  jármű  üzembentartója  –

tulajdonosa  -,  ha  bármilyen  hatáskörébe  eső

szabálytalanság  közrejátszott  a  kár  okozásában,

illetve a személyi  sérülés előidézésében.

� A repülő eszköz/ légi jármű gyártója ha nem a típus

Jogosult  Hatóság  által  jóváhagyott  gyártási
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dokumentációjában foglaltak szerint állította elő a légi

járművet és ez a szabálytalanság közrejátszott a kár

okozásában,  illetve  a  személyi  sérülés

előidézésében.

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.

7


