
6/2014. számú  MKSSZ Szakmai Vezet ői Intézkedés

Az UL A1 és UL A2  kategóriák  repül ő eszköz /légi járm ű vezetők  sportpilóta
képesítéseinek a  folyamatosságára, valamint annak hosszabbításának   a

feltételeire

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

kategóriájú  repülő  eszköz  /  légi  jármű  személyzet  sportpilóta  engedélyeinek

folyamatossága,  valamint  meghosszabbításának  –  egészségügyi,  alkalmasság,

jogosítások – feltételeit   az alábbi szakmai vezetői utasítás szerint kell végezni:

1. A   repül ő  eszköz   személyzet  képesítéseinek a  megszerzése,

hosszabbítása és a folyamatosság – egészségügyi alk almasság

és  szakmai jogosítások - feltételei: 

1.1. Szakmai meghosszabbítás: 

A lajstromozásra nem kötelezett UL repülőeszköz/légi  jármű  vezető

sportpilóta  engedélyek,  jogosítások  érvényességi  idejének

meghosszabbításának és megújításának módját a 32/2009. (VI.30.)

KHEM rendelet   nem tartalmazza,  azonban az MRSZ – MKSSZ a

hivatkozott  rendelet  előírásait  figyelembe  véve  határozza  meg  a

különböző szakterületekre az alábbiak szerint: 

a) A  jogosítások   visszavonásig,  illetve  a  sportpilóta

igazolványban feltüntetett  időpontig érvényesek.

b) Amennyiben  a  jogosítás  tulajdonosa  nem  tartja  fenn

szakmai gyakorlatát és nem vesz részt a szakági vezető

pilóta által szervezett elméleti továbbképzéseken, úgy a

jogosítás visszavonását a sport egyesület / klub szakági
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vezető pilótája kezdeményezi a szakági főpilótánál aki a

szükséges  javaslat  megtételével  az  MKSSZ  Szakmai

Vezető  felé  felterjeszti  döntésre.   A  jogosítás

visszavonásáról  a  felterjesztő  egyesületet  /  klubot

értesíteni kell.

c) Amennyiben  a  szakmai  jogosítás  tulajdonosa  nem

rendelkezik a „folyamatosság”  követelményeivel, úgy a

jogosítás lejáratakor arra kijelölt oktatóval  a vonatkozó

tematika  feladataiból  minimum  egyet  –  egyet

végrehajtanak  és  megismétlik   az  elméleti  vizsgát.

Azonban  a  „kiképzési  napló   gyakorlati  ki-,  át  és

továbbképzéséhez”  című dokumentum fejezetét ebben

az esetben is  vezetni  kell  és a  dokumentumot  5 évig

meg kell őrizni.

1.2. A szakmai gyakorlat akkor tekinthet ő folyamatosnak, ha:  

a) A pilóta I. vagy Pilóta II.  minősítéssel rendelkező a naptári

évre  vonatkoztatva minimum 10 órát repül.

b) Az oktató a naptári évre vonatkoztatva minimum 15 órát

oktatott.

c) Az üzemi berepülő  pilóta naptári évre vonatkoztatva min.

10. órát repül és legalább egy típuson üzemi berepülést

hajt végre.

1.3.    A 32/2009. (VI.30.) KHEM rendelet 9. mellék letben meghatározott

és figyelembe vett   követelmények  UL – SES – A1 sp ortpilóta

engedélyhez:

1.3.1. A  lajstromozásra  nem  kötelezett  UL  –  SES  –A1  sportpilóta  I.

minősítés:

1.3.1.1. A  lajstromozásra  nem  kötelezett  UL  –  SES  –  A1  sportpilóta  I.

engedélyesnek előjogai:

(1) A lajstromozásra nem kötelezett UL – SES – A1 sportpilóta

I. engedélyes előjoga az önálló repülésének megszervezése
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és  egyedül  -  repülés  végrehajtása  olyan  UL

repülőeszközökön amelyekre  típus jogosítással rendelkezik.

1.3.1.2. A lajstromozásra  nem kötelezett  UL –  SES – A1  sportpilóta  I.

megszerzésének feltételei:

a) Életkor:   az UL – SES – A1 sportpilóta I. minősítés kérel-

mezőnek be kell töltenie a 16. életévet.

b) Iskolai végzettség: az UL – SES – A1 sportpilóta I.  kérel-

mezőnek rendelkeznie kell  legalább alapfokú iskolai vég-

zettséggel.

c) Elméleti ismereti képzési követelmények:  az UL – SES

– A1 sportpilóta I. kérelmezőnek a következő elméleti tan-

tárgyakból kell elméleti képzést kapnia:

� Aerodinamika

� Légcsavar elmélet és alkalmazás

� Ultrakönnyű  repülőgépek stabilitása és  kormányoz-

hatósága

� Az Ultrakönnyű repülőgépekre ható erők okozta

terhelések, igénybevételek és fajtáik. 

� Meteorológiai ismeretek 

� Műszerismeret

� Motortan

� Navigációs ismeretek

� A repülés feltételei

� Repülési szabályok

� A motoros UL repülőgépek szerkezeti felépítése

� a kiképzéshez használt  repülőeszköz légi  üze-

meltetési utasítása; 

� vészhelyzeti  eljárá-

sok, SES  rendszerek szimulált meghibásodásá-

val együtt; 

� Elsősegély nyújtási  ismeretek 

� Tűzvédelmi ismeretek
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Megjegyzés:   a lajstromozásra  nem  kötelezett  UL  –  SES  –  A1

sportpilóta  I.   növendék  elméleti  képzés  tematikáját,  a  tantárgyak

alapján az MRSZ – MKSSZ Szakmai Vezetője adja ki.

1.3.1.3. A lajstromozásra  nem kötelezett  UL –  SES – A1  sportpilóta  I.

jogosítás érvényességi id ő, meghosszabbítás, megújítás:

� A lajstromozásra nem kötelezett UL – SES -  A1 sportpilóta

engedély   érvényét veszti, ha az engedélyes UL – SES –

A1 sportpilóta II.  engedélyt szerez,  ha nem akkor  maxi-

mum  3 évig érvényes.

� a lajstromozásra nem kötelezett UL – SES – A1 sportpilóta

I. engedély a lejárat után nem hosszabbítható az engedé-

lyes nem gyakorolhatja az  1.3.1.1. pontban leírt előjogait.

� A lajstromozásra nem kötelezett UL – SES – A sportpilóta

I.  engedély  tulajdonosa  kérelmére  az  MRSZ  –  MKSSZ

Szakmai Vezető egyedi engedélye alapján megismételheti

az alapképzést, vagy  nem engedélyezi a képzés folytatá-

sát.  Az eltiltó határozat ellen fellebbezésnek  helye nincs.

1.3.1.4. A lajstromozásra nem kötelezett   UL – SES –A1  sportpi lóta  II.

minősítés:

1.3.1.4.1. A  lajstromozásra  nem  kötelezett   UL  –  SES  –  A1  sportpilóta  II.

engedélyesnek előjogai:

(1.)  A  lajstromozásra  nem  kötelezett   UL  –  SES  –  A1

sportpilóta II.    engedély engedélyesének joga van bármely

egy- és kétüléses UL – SES- A1  repülőeszközön  parancsnok

- pilótaként tevékenykedni, melyre érvényes típus jogosítással

rendelkezik.
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(2.)  A  lajstromozásra  nem  kötelezett  UL  –  SES  –  A1

sportpilóta  II.  kétüléses  UL   repülőeszközön   -  az  adott

jogosítással - egyéb gazdasági tevékenység végzésére nem

jogosult.

(3.)    Sport, hobbi és magáncélú repüléseket hajthat végre

típus és egyedi légi alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező

légi járművön a légi jármű „légi üzemeltetési utasítás” – ában

foglaltak szerint.

(4.)  Az UL – SES – A1 sportpilóta II.  utas – klub/ egyesület

tagja, családtagja vagy barátja térítés mentes  -  szállítására

jogosult   ha  az  1/2014.  sz.  MKSSZ  Szakmai  Vezetői

Intézkedés  2.1.  pontjában  meghatározott  folytonosság

biztosítása  érdekében  az  elvárt  repülési  minimumokat

teljesítette az adott típusú UL – SES repülőeszközzel.

1.3.1.4.2. A lajstromozásra nem kötelezett  UL – SES – A1 sportp ilóta II.

megszerzésének feltételei:

a) A lajstromozásra nem kötelezett  UL – SES – A1 sportpiló-

ta II.  kérelmezőnek be kell töltenie a 17. életévet.

b) A  lajstromozásra  nem  kötelezett  sportpilóta  II.  meg -

szerzés követelményei:  A lajstromozásra nem kötelezett

UL – SES – A1 sportpilóta II.   kérelmezőnek rendelkeznie

kell  sportpilóta I. engedéllyel.

(1) A kérelmezőnek UL – SES – A1 pilótaként nem

kevesebb,  mint  45  óra  repülési  időt  kell

megszereznie. 

(2) (2)  A  kérelmezőnek  jogosított  repülőoktató

felügyelete  alatt  ultralight  repülőeszközzel  nem

kevesebb,  mint  10 óra  egyedül  -  repülési  időt
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kell  megszereznie,  beleértve  5  óra  útvonal-

repülési  időt  egyedül  -  repüléssel,   amelynek

során  legalább  egy  olyan  útvonalrepülés  is

végrehajtásra  kerül,  amelynek  hossza  nem

kevesebb mint 50 km és nem több mint 100 Km

amelynek során két különböző repülőtéren teljes

megállásos leszállást hajt végre.

(3)  Helikopter,  helyből  felszálló  repülőgép,  ultralight

repülőgép,  vitorlázó  -  repülőgép  pilóta  szakszolgálati

engedély,  vagy  azzal  megegyező  előjogokat  biztosító

engedély  engedélyesének  a  fent  említett  légi  járművek

valamelyikén  parancsnokként  teljesített  teljes  repült

idejének 10 százaléka,  legfeljebb 10 óra beszámítható  a

SES Pilóta II. (A1) képesítés  megszerzéséhez. 

c) Képzési követelmények:  A lajstromozásra nem kötelezett

UL – SES – A1 sportpilóta II.   kérelmezőnek az alábbiakat

kell teljesítenie:

d)    45. sz. Légügyi El őírás és Végrehajtási Utasítás VI/1. sz.

melléklete:   VHU.1.4.  SES  Pilóta  2,  az  a  személy  aki

Pilóta 1 jogosítással  45 óra gyakorlat  után,  az egyesület

vezető  pilótájának  javaslatára  Pilóta  2  vizsgát  tett  az

MKSSZ  A1  főpilóta  vagy  az  általa  P2  vizsgáztatásra

megbízott oktató előtt. 

1.3.1.4.3. A vizsgáztatás végrehajtásának követelmén yei:

Repülés elméleti képzési követelmények:

A  kérelmezőnek  az  UL  Képzési  Kézikönyv   B.1.2.7.  pontjában

meghatározott  jártassági  vizsgán  bizonyítania  kell,  hogy  képes

ultralight  –  SES  -   A1   repülőeszköz  parancsnok-pilótaként
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végrehajtani  az  alábbi   B.1.2.7.  pontban  előírt  eljárásokat  és

manővereket: 

a) repülés előtti előkészítés;

b) a repülőtéri és forgalmi műveletek, összeütközést elkerülő

eljárások és biztonsági eljárások;

c)  a repülőeszköz külső, vizuális átvizsgálása;

d)   az  ultralight  repülőeszközt   a  határértékeken  belül

üzemeltetni,  továbbá  az  összes  manővert  simán  és

pontosan végrehajtani,

e)    kritikusan alacsony sebességgel való repülés, kezdeti és

teljes  átesés  felismerése  és  az  abból  való  kivétel

technikája,  továbbá  jó  ítélőképességet  és  repülési

készségeket tanúsítani;

f)      kritikus repülési sebességgel való repülés, dugóhúzó illetve

a  zuhanó-spirál  felismerése  és  abból  való  kivétel

technikája;  (EZ  CSAK  AZ  ELMÉLETI  ISMERETEK

ELSAJÁTÍTÁSÁRA  VONATKOZIK!)

f)   normál  és  oldalszélben  végrehajtott  felszállások  és

leszállások;

g)  motornélküli  siklások,  behelyezkedések  és  rövidpályás

leszállások;

h)  útvonalrepülés  látás  melletti  tájékozódás  alapján,

helyszámító  eljárással  és  a  légiforgalmi  ismereteit

alkalmazva, valamint  az ultralight  repülőeszköz vezetését

folytonosan fenntartani oly módon, hogy egy eljárás, vagy

manőver sikeres végeredménye biztosított legyen.

i)        vészhelyzeti eljárások;
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1.3.1.4.4. A lajstromozásra nem kötelezett  UL – SES – A1  sportpi lóta  II.

jogosítás  folyamatosság,  érvényességi  id ő,  meghosszabbítás,

megújítás:

1.3.1.4.4.1. Folyamatosság:

(1)  A  lajstromozásra  nem  kötelezett   UL  –  SES  –  A1

sportpilóta I.  és  II. engedély  érvényességén belül  ultralight

repülőeszközön  légi  járművezetői  tevékenységet  az  a

repülőeszköz  vezető  láthat  el,  aki   az  1/2014.  sz.  MKSSZ

Szakmai  Vezetői  Intézkedés  2.1.  pontjában  meghatározott

folytonosság  biztosítása  érdekében  az  elvárt  repülési

minimumokat  teljesítette  az  adott  típusú UL  –  SES

repülőeszközzel.

1.3.1.4.4.2. Érvényességi id ő: 

(1)  A  lajstromozásra  nem  kötelezett   UL  –  SES  –  A1

sportpilóta  II.  jogosítás  a  kiadástól  számított  2  évig

érvényes.  Az  érvényességi  időszakon  belüli

meghosszabbítás  esetén  a  lejárati  dátumtól  számított  2

évig érvényes.

(2)  A  lajstromozásra  nem  kötelezett   UL  –  SES  –  A1

sportpilóta  II.  jogosítás  érvényességi  idejének  lejártát

követően  a  sportpilóta  II.   engedély  engedélyese  nem

gyakorolhatja a jogosításából  származó, az  1.3.1.4.1.

(1) (3)  pontokban meghatározott előjogokat.

1.3.1.4.4.3.  Meghosszabbítás:

(1) Ha a lajstromozásra nem kötelezett  UL – SES – A1 sportpilóta

II.  jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megelőző 2

évben 12 hónaponként 10 órát repült és 4 útvonalrepülést teljesített

önállóan, akkor a jogosítás 2 évre meghosszabbítható. A feltételek

teljesülését az egyesület/klub vezető pilótája ellenőrzi és leigazolja,
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majd az ágazati  főpilóta  felé  javasolja  a  Sportpilóta  II.  jogosítás

meghosszabbítását.

(2) Ha az UL – SES – A1 sportpilóta II.  jogosítás engedélyese az

1.3.1.4.4.3.  (1)  pontban meghatározott  feltételeket  nem teljesíti,

akkor  gyakorlatba  hozó  repülésen  kell  részt  vennie  repülés

oktatóval, amit a repülési naplóban e rendeletre való hivatkozással

rögzíteni kell, továbbá a A.13.1.3.2. (d.) alpontban meghatározottak

szerint  készség  ellenőrzést  kell  végrehajtania  repülés

vizsgáztatóval.

1.3.1.4.4.4.  Megújítás

A  kérelmezőnek  az  1.3.1.4.4.1.   és  az  1.3.1.4.4.3.   pontokban

meghatározottakat kell teljesítenie.

1.3.1.5.    A lajstromozásra nem kötelezett  UL – SES –A1 sportpi lóta  

oktató  min ősítés:

1.3.1.5.1. A lajstromozásra  nem  kötelezett   UL  –  SES  –  A1  sportp ilóta

oktató engedélyesnek el őjogai:

A lajstromozásra  nem  kötelezett  UL  –  SES  –  A1  sportpi lóta

oktatói jogosítás engedélyesének joga van:

(1) felügyelni a lajstromozásra nem kötelezett UL – SES – A1

növendék pilóta által végrehajtott egyedül repülést, és

(2) repülésoktatást végrehajtani a lajstromozásra nem kötelezett

UL  –  SES  –  A1  ultralight  repülőeszköz  sportpilóta  I.  és

sportpilóta II. engedély, ultralight repülőeszköz jogosítás, repülés

oktatói  jogosítás  és  vontató  jogosítás  kiadása  céljából,

amennyiben az oktató: 

a)      rendelkezik lajstromozásra nem kötelezett ultralight 

repülőeszköz sportpilóta  oktatói engedéllyel,

b)  lajstromozásra  nem  kötelezett  sportpilóta   oktatói

engedélyében érvényes a repülés-oktatói jogosítása,
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c)     rendelkezik legalább azzal a lajstromozásra nem kötelezett

ultralight  engedéllyel és jogosítással, amelyre az oktatást

végre akarja hajtani,

1.3.1.5.2. A lajstromozásra  nem  kötelezett  UL  –  SES  –  A1  sportpi lóta

oktatói jogosítás megszerzésének feltételei:

a. Életkor:

A  lajstromozásra nem kötelezett UL – SES – A1 ultralight

repülőeszköz   oktatói  jogosítás  kérelmezőnek  be  kell

töltenie a 20. életévet.

b) Iskolai végzettség:

A  lajstromozásra nem kötelezett UL – SES – A1 ultralight

repülőeszköz   oktatói  jogosítást   kérelmezőnek  legalább

középfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie.

1.3.1.5.2.1. A lajstromozásra  nem kötelezett   UL –  SES – A1  sportp ilóta

oktatói jogosítás követelményei:

A lajstromozásra nem kötelezett UL – SES – A1 ultralight

repülőeszköz  oktatói jogosítást  kérelmezőnek minimum

kétéves  érvényes   ultralight  repülőeszköz  sportpilóta  II.

engedéllyel  és  minimum  100  óra  repült  idővel   kell

rendelkeznie.

1.3.1.5.2.1.1.          Képzési követelmények:

1.3.1.5.2.1.1.1.       Elméleti ismeretek képzése

(1) A lajstromozásra nem kötelezett UL – SES – A1 ultralight

repülőeszköz  oktatói jogosítást  kérelmezőnek a következő

témákból kell elméleti képzést kapnia:

a) az alkalmazott oktatás technikái,

b)      a növendék teljesítményének értékelése azon 

témakörökben, amelyekben földi oktatást kap,
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c) az elsajátítás folyamata,

d) a hatékony tanítás elemei,

e) a  növendék  értékelése,  és  tesztelési,  kiképzési

filozófiák,

f) a kiképzési program felépítése,

g) a feladatok megtervezése,

h) osztálytermi oktatás technikái,

i) kiképzési  eszközök  használata,  beleértve  a

repülési  szimulátor  gyakorló-berendezést,  ha

alkalmazható,

j) a növendék hibáinak értékelése és javítása,

k) a  repülésoktatásra  vonatkozó  emberi  tényezők,

beleértve  a  fenyegető  jelenségek  és  hibák

kezelését.

l) az  ultralight  repülőeszközön  a  rendszer

meghibásodások  szimulálásával  és  a  helytelen

működéssel együtt járó veszélyek.

(2)  A  lajstromozásra  nem  kötelezett  UL  –  SES  –  A1  ultralight

repülőeszköz  oktatói jogosítás elméleti képzés tematikáját, a témák

alapján az MRSZ – MKSSZ Szakmai Vezetője  adja ki.

1.3.1.5.2.1.1.2.       Repülési  képzés:

(1) A lajstromozásra nem kötelezett UL – SES – A1 ultralight

repülőeszköz   oktatói  jogosítás  kérelmezőnek  oktatásban

kell részesülnie ultralight repülőeszközön.

(2) A lajstromozásra nem kötelezett  UL – SES – A1 ultralight

repülőeszköz   oktatónak  gondoskodnia  kell  arról,  hogy  a

kérelmező  az MRSZ – MKSSZ Szakmai  Vezető   által  kiadott

tematika  szerinti  oktatásban  részesüljön  legalább  az  alább

megadott témakörökben:
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a) a  repülésoktatási  technikákból  oktatásban  kell

részesülni,  beleértve  a  szemléltetést,  a  növendék

gyakorlati  eljárásokat,  az  általános  növendék-hibák

felismerését és javítását, és

b) gyakorolnia  kell  az  oktatási  technikákat  mindazon

repülési  manőverben  és  eljárásokban,  amelyekben

repülésoktatást kíván végrehajtani.

1.3.1.5.2.1.1.3. Repülési tapasztalat:

a) A lajstromozásra nem kötelezett UL – SES – A1 ultra-

light  repülőeszköz   oktatói  jogosítás  kérelmezőnek

nem kevesebb, mint 100 óra SES – A1 repült idővel

kell rendelkeznie ultralight repülőeszközön.

b) Minimum két éves SES pilóta II.  jogosítással rendel-

kezik,

c) a feladatra az egyesület/klub vezető  pilótája a szak-

osztályvezető egyetértésével kijelölte,

1.3.1.5.2.1.1.4.   Elméleti és jártassági vizsga:

a) A   lajstromozásra  nem kötelezett

UL – SES – A1 ultralight repülőeszköz  oktatói jogosítás

kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a

szakismerettel,  amely  a  repülés-oktatói  jogosításnak

megfelel, az  A.13.1.3.2.  pontban felsorolt   témakörök-

ben.

b) Jártassági vizsga:

A  lajstromozásra  nem  kötelezett  UL  –  SES  –  A1

ultralight repülőeszköz  oktatói jogosítás kérelmezőnek

jártassági vizsgán kell bizonyítania, hogy képes ultralight
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repülőeszközön  oktatni  azokban  a  témakörökben,

amelyben  repülésoktatást  kell  végeznie,  beleértve  a

repülés  előtti,  a  repülés  utáni  és  földi  oktatást  is.   A

végrehajtás  során  a  SES  vezető  pilóta  bemutatja  az

egyes gyakorlatok követelményeit, majd  nem kielégítő

repülési  helyzeteket  hoz  létre,  amelyeket  a  jelöltnek

korrigálni kell.

1.3.1.5.2.2. Érvényességi id ő, meghosszabbítás, megújítás:

(1)  A  lajstromozásra  nem kötelezett  UL  –  SES –  A1 ultralight

repülőeszköz   oktatói  jogosítás  a  kiadástól  számított  2  évig

érvényes.   Az  érvényességi  időszakon  belüli  meghosszabbítás

esetén a lejárati dátumtól számított 2 évig érvényes.

(2)  A  lajstromozásra  nem kötelezett  UL  –  SES –  A1 ultralight

repülőeszköz   oktatói  jogosítás   érvényességi  idejének  lejártát

követően a sportoktatói engedély engedélyese nem gyakorolhatja

a jogosításból származó előjogokat.

a) Meghosszabbítás:

(1) Ha a lajstromozásra nem kötelezett UL – SES – A1

ultralight repülőeszköz  oktatói  jogosítás engedélyese a

jogosítás  lejárati  dátumát  megelőző  24  hónapban

minimum  15  órát  oktatott  12  hónaponként,  akkor  a

jogosítás 2 évre meghosszabbítható.

(2)  Ha  a  jogosítás  engedélyese  az  1.3.1.5.2.2. a)

pontban  meghatározott  feltételeket  nem teljesíti,  akkor

az 1.3.1.5.2.1.1.4.   a.) és  b .) pontban meghatározottak

szerint készség ellenőrzést kell végrehajtania repülés -

oktatói jogosítással rendelkező repülés - vizsgáztatóval.

1.3.1.5.2.2.1. Megújítás:

A kérelmezőnek az 1.3.1.5.2.1.1.4.   a.) és  b .) továbbá az

A.13.1.3.2.  pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.
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1.3.1.5.3. A  lajstromozásra  nem  kötelezett  UL  –  SES  –  A1

sportpilóta  vontatói  jogosítás  megszerzésének

feltételei  ( 9. melléklet. 2 fej.):

1.3.1.5.3.1.   A vontató jogosítás engedélyesének el őjogai:

A  lajstromozásra  nem  kötelezett  UL  –  SES  –  A1  ultralight

repülőeszköz   vontató  jogosítás  engedélyesének  joga  van   az

MRSZ –  MKSSZ által  regisztrált    motor  nélküli  légi  járművek

vontatására.

a) A   lajstromozásra  nem kötelezett

UL – SES – A1 ultralight repülőeszköz  vontató jogo-

sítás engedélyesének joga van  a Magyar Köztársa-

ságban  bejegyzett   lajstromozásra  nem  kötelezett

szövetségek  által  kiírt  sportversenyeken,  vagy  sport

rendezvényeken a társ szövetségek regisztrációjában

szereplő repülő eszközök légi vontatására.

1.3.1.5.3.2. A vontató jogosítás megszerzésének felt ételei:

a) Életkor:  a  lajstromozásra nem kötelezett UL –

SES – A1 ultralight repülőeszköz  vontató jogo-

sítást kérelmezőnek be kell töltenie a 20. élet-

évet.

b) Sportpilóta  vontatói  jogosítás  követelmé-

nyei;

A kérelmezőnek ultralight repülőgép sportpilóta

II.  engedéllyel  és   érvényes  függővitorlázó

pilóta II.  jogosítással kell rendelkeznie.

1.3.1.5.3.3. Képzési követelmények:

1.3.1.5.3.3.1.Elméleti ismeretek képzése:

(1) A lajstromozásra nem kötelezett  UL – SES – A1 ultralight

repülőeszköz   vontató   jogosítást  kérelmezőnek  a  következő

elméleti tantárgyakból kell elméleti képzést kapnia:
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a) Utasítás a légi vontatásos siklórepülések végrehajtá-

sára.   (  A 45..  –ös Légügyi  Előírás és Végrehajtási

Utasítás VII. számú melléklete.)

b) A  vontatásos  repülés végrehajtásának szabályai,

c) vészhelyzetek,

 (2) A lajstromozásra nem kötelezett UL – SES – A1 ultralight

repülőeszköz   vontató  vontató  jogosítás  elméleti  képzés

tematikáját,  a tantárgyak alapján az MRSZ – MKSSZ szakági

Főpilótája adja ki.

1.3.1.5.3.3.2. Repülési képzés:

(1) A lajstromozásra nem kötelezett UL – SES – A1 ultralight

repülőeszköz   vontató  jogosítás  kérelmezőnek  vontatásos

kiképző oktatásban kell részesülnie ultralight repülőeszközön.

(2) Az oktatónak gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmező

az MRSZ – MKSSZ szakági Főpilóta által   kiadott tematika

szerinti  oktatásban részesüljön.   Vontatásos kiképzést  csak

az  MRSZ  –  MKSSZ  Szakági  Főpilóta  által  kiadott  egyedi

kiképzési megbízás alapján végezheti a kijelölt oktató.

1.3.1.5.3.3.3.  Repülési tapasztalat:

A  kérelmezőnek  nem  kevesebb,  mint  200  repült  órával  kell

rendelkeznie  lajstromozásra  nem  kötelezett  UL  –  SES  –  A1

ultralight repülőeszközzel.

1.3.1.5.3.3.3.1.    Jóváírás:

Ha  a  kérelmező  érvényes  vontató  jogosítással  rendelkezik

lajstromozásra nem kötelezett  UL – A2 légi járműre, akkor a

1.3.1.5.3.3.2. pontban  meghatározott  tematika  repült  ideje

25%-kal csökkenthető.
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PPL  A  kategóriában  vontatásra  jogosítással  rendelkező

engedélyes   repülési ideje nem számítható be az UL - SES –

A1 ultralight repülőeszközzel végzendő kiképzési időbe.

1.3.1.5.3.3.4    Elméleti és jártassági vizsga:

1.3.1.5.3.3.4.1. Elméleti ismeretek vizsgája:

A  kérelmezőnek  bizonyítania  kell,  hogy  rendelkezik  azzal  a

szakismerettel,  amely  a  vontató  jogosításnak  megfelel,  az

1.3.1.5.3.3.1. a.)-,  b.)  és  c.)   pontban  meghatározott

témakörökben.

1.3.1.5.3.3.4.2. Jártassági vizsga:

(1) A lajstromozásra nem kötelezett  UL – SES – A1 ultralight

repülőeszköz   vontató  jogosítás  kérelmezőnek  jártassági

vizsgán kell bizonyítania, hogy képes ultralight repülőeszközzel

vontatásos repüléseket végrehajtani.

(2)  A  jártassági  vizsgának  a  következ őket  kell

tartalmaznia:

a) 200  m-es  iskolakör  vontatás,  leoldás  a  leszállójel

fölött.

b) légtérvontatás jobb és bal emelkedő fordulókkal 400

m-es  magasságig,  lehúzás  maximum  2  m/s

süllyedéssel, majd leoldás a leszállójel fölött.

1.3.1.5.3.3.5. Érvényességi id ő: 

(1)  A  lajstromozásra  nem  kötelezett  UL  –  SES  –  A1

ultralight  repülőeszköz  vontató  jogosítás  a  kiadástól

számított 2 évig érvényes. 

Az  érvényességi  időszakon  belüli  meghosszabbítás

esetén a lejárati dátumtól számított 2 évig érvényes. 

(2)  A  vontató  jogosítás  érvényességi  idejének  lejártát

követően  a  sportpilóta  II.  vontató  pilóta  engedély

16



engedélyese nem gyakorolhatja a jogosításból származó

előjogokat. 

1.3.1.5.3.3.6. Meghosszabbítás:  

(1) Ha a lajstromozásra nem kötelezett UL – SES – A1

ultralight  repülőeszköz  vontató  jogosítás  engedélyese  a

jogosítás lejárati dátumát megelőző 2 évben évenként 20

db  vontatást  hajtott  végre,  akkor  a  jogosítás  2  évre

meghosszabbítható. 

(2)  Ha  a  jogosítás  engedélyese  az  1.3.1.5.3.3.6.  (1)

pontban  meghatározott  feltételeket  nem  teljesíti,  akkor

gyakorlatba  hozó  repülésen  kell  részt  vennie  vontató

jogosítással rendelkező repülési oktatóval, amit a repülési

naplóban e rendeletre való   hivatkozással  rögzíteni  kell,

továbbá az  1.3.1.5.3.3.6.  2.)   pontban meghatározottak

szerint  készség  ellenőrzést  kell  végrehajtania  vontató

jogosítással rendelkező repülésvizsgáztatóval. 

1.3.1.5.3.3.7. Megújítás : 

A kérelmezőnek az  1.3.1.5.3.3.1. a.)-,  b.)  és c.)   és az

1.3.1.5.3.3.4.2.   (2)  a.)  és  b.)   pontokban

meghatározottakat kell teljesítenie. 

1.3.1.6. A  lajstromozásra  nem  kötelezett  UL  –  SES  –  A1

sportpilóta vontató oktatói jogosítás megszerzéséne k

feltételei:

1.3.6.1. Az UL – SES – A1 sportpilóta vontató oktató i jogosítás

megszerzés feltételei:

a) Érvényes  SES – A1 oktatói jogosítás

b) Érvényes függővitorlázó oktatói képesítés

c) Legalább  300  óra  repült  idő   UL  –  A1

kategóriában
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d) Minimum  két  éves  vontatói  jogosítás  és  50

felszállás vontatásból SES – A1 kategóriában.

e) Minimum  két  éves  vontathatói  jogosítás

függővitorlázó típusra, és legalább 50 felszállás

vontatásból.

1.3.6.1.1. Az UL – SES – A1 sportpilóta vontató okta tói jogosítás

elméleti és gyakorlati vizsga  feltételei:

1.3.6.1.1.   Elméleti vizsga feltételei:

a) A vontatásos kiképzés személyi feltételei:

b) A  vontatásos  kiképzés  és  repülés  időjárási  és

pálya minimumai .

c) Vontatásos  repülések  során  bekövetkező

vészhelyzetek ismertetése.

d) A  vontatásos  kiképzésbe  bevont  növendékek

elméleti  és  gyakorlati  felkészítése  a  vontatásos

kiképző repülések végrehajtására.

1.3.6.1.2.   Gyakorlati vizsga feltételei:

a) Gyakorlati  vizsga  repülés végrehajtása a  szakági

főpilótával   egy  felszállás  vontatásból  és  egy

felszállás vontatható függővitorlázó vezetésben. 

1.3.6.2. Az UL – SES – A1 sportpilóta vontató oktató i jogosítás

érvényessége:

a) A  sportpilóta  vontató  oktatói  engedély

érvényessége  folyamatos  amennyiben  az

engedélyes  évente  legalább  kettő  felszállást
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végrehajt  vontatásból,  illetve  legalább  kettő

függővitorlázót felvontat.

1.3.6.3. Az UL – SES – A1 sportpilóta vontató oktató i jogosítás

felterjesztése, engedélyezése:

a) A sportklubok / egyesületek szakági vezető pilótája

javaslatára  az  MKSSZ  Szakági  Főpilóta  dönt  a

kiképzés és vizsgáztatás vgégrehajtásáról.

2.   A 32/2009. (VI.30.) KHEM rendelet 9. melléklet ben meghatározott

és  figyelembe  vett   követelmények   UL  –  A2  sportpil óta

engedélyhez:

2.1. A  lajstromozásra  nem  kötelezett  UL  –  A2   sportp ilóta  I.

minősítés:

2.1.1. A  lajstromozásra  nem  kötelezett  UL  –  A2  sport pilóta  I.

engedélyesnek el őjogai:

(1)  Az UL – A2 sportpilóta I.  engedélyes előjoga az önálló

repülésének  megszervezése  és  egyedül  -  repülés

végrehajtása  olyan  UL   légi  járműveken,  amelyekre  típus

jogosítással  rendelkezik.

2.1.1.1. A  lajstromozásra  nem  kötelezett  UL  –  A2  spo rtpilóta  I.

megszerzésének feltételei:

a) Életkor:   az UL – A2 sportpilóta I.

minősítés kérelmezőnek be kell töltenie a 16. életévet.

b)   Iskolai végzettség:  az UL – A2

sportpilóta  I.   kérelmezőnek  rendelkeznie  kell  legalább

alapfokú iskolai végzettséggel.
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c)    Elméleti  ismereti  képzési  kö-

vetelmények:  az UL  A2 sportpilóta I. kérelmezőnek a kö-

vetkező elméleti tantárgyakból kell elméleti képzést kapnia:

� Általános ismeretek, 

� Mechanika, 

� Aerodinamikai alapismeretek,

�  Légcsavar ismeretek, 

�  A repülés mechanikája

� Szilárdságtan

� Szerkezettan

� Motortan

�      Műszertan és különleges berendezések: repü-

lést ellenőrző  műszerek – navigációs műszerek –

motor üzemét ellenőrző műszerek

�      Meteorológiai ismeretek , 

�      Navigációs ismeretek, 

�      Gyakorlati repülés elmélete, 

� Típusismeret, 

� Üzemben tartás

� Repülési szabályzat ismeret - légijog

� Rádióforgalmazási ismeretek, 

� Elsősegély nyújtási  ismeretek 

� Tűzvédelmi ismeretek

2.1.1.2. Lajstromozásra nem kötelezett UL – A2 sport pilóta I. min ősítés

érvényességi id ő: 

(1) A Sportpilóta I.  engedély  a kiadástól a sportpilóta II. engedély

megszerzéséig, azonban   maximum 2 évig érvényes. 

(2) A Sportpilóta I. engedély  érvényességi idejének lejártát követően

a sportpilóta I.  engedély engedélyese nem gyakorolhatja az  enge-

délyből  származó;   „egyedül -  repülés végrehajtása lajstromozásra
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nem kötelezett UL – A2 légi járműveken,  amelyekre típus jogosítás-

sal rendelkezik”  előjogokat. 

2.1.1.3. A lajstromozásra  nem  kötelezett   UL  –  A2  sportpilóta  II.

minősítés:

2.1.1.3.1. A lajstromozásra  nem  kötelezett   UL  –  A2  sportpilóta  II.

engedélyesnek el őjogai:

(1.)  A  lajstromozásra  nem  kötelezett   UL  –  A2  sportpilóta  II.

engedély engedélyesének joga van ként bármely egy- és kétüléses

UL – A2  légi járművön parancsnok – pilótaként   tevékenykedni,

amelyekre érvényes típus jogosítással rendelkezik.

(2.)  A  lajstromozásra  nem  kötelezett  UL  –  A2  sportpilóta  II.

kétüléses  UL   repülőeszközön   -  az  adott  jogosítással  -  egyéb

gazdasági tevékenység végzésére nem jogosult.

(3)  Az UL – A2 sportpilóta II.  utas – ha az a klub/ egyesület tagja,

családtagja  vagy  barátja  térítés  mentes   -   szállítására   akkor

jogosult  ha  az 1/2014. sz. MKSSZ Szakmai Vezetői  Intézkedés

2.1. pontjában meghatározott folytonosság biztosítása érdekében

az elvárt repülési minimumokat teljesítette az adott típusú UL  A2

légi járművel.

2.1.1.3.2. Repülési képzési követelmények:

(1) A lajstromozásra nem kötelezett UL – A2 sportpilóta II. jogosítás

kérelmezőnek oktatásban kell részesülnie az alábbi témakörökben:

a) repülés előtti előkészítés;

b) a repülőtéri és forgalmi műveletek, összeütközést elkerülő

eljárások és biztonsági eljárások;

c) a repülőgép külső, vizuális átvizsgálása;
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d) kritikusan alacsony sebességgel  való  repülés,  kezdeti  és

teljes  átesés  felismerése  és  az  abból  való  kivétel

technikája;

e) kritikus repülési sebességgel való repülés, dugóhúzó illetve

a  zuhanó-spirál  felismerése  és  abból  való  kivétel

technikája;

f) normál  és  oldalszélben  végrehajtott  felszállások  és

leszállások;

g) motornélküli  siklások,  behelyezkedések  és  rövidpályás

leszállások;

h) útvonalrepülés  látás  melletti  tájékozódás  alapján,

helyszámító eljárással;

i) vészhelyzeti eljárások;

(2) A lajstromozásra nem kötelezett UL – A2 sportpilóta II.  gyakorlati

képzés  tematikáját,  a  tantárgyak  alapján  az  MRSZ  –  MKSSZ

Szakmai Vezetője adja ki.

2.1.1.3.3. A lajstromozásra  nem  kötelezett   UL  –  A2  sportpilóta  II.

megszerzésének feltételei:

a) A lajstromozásra nem kötelezett  UL – A2 sportpilóta II.  ké-

relmezőnek be kell töltenie a 17. életévet.

b) A  lajstromozásra  nem  kötelezett  sportpilóta  II.  meg -

szerzés követelményei:  A lajstromozásra nem kötelezett

UL – A2 sportpilóta  II.    kérelmezőnek rendelkeznie  kell

sportpilóta I. engedéllyel.

(1) A kérelmezőnek UL –  A2 pilóta II. - ként nem kevesebb, mint 25

óra repülési időt kell megszereznie. 

(2) A kérelmezőnek jogosított repülőoktató felügyelete alatt ultralight

légi járművel nem kevesebb, mint 10 óra egyedül - repülési időt kell

megszereznie,  beleértve  5  óra  útvonal-repülési  időt  egyedül  -
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repüléssel,  amelynek  során  legalább  egy  olyan  útvonalrepülés  is

végrehajtásra kerül, amelynek hossza nem kevesebb, mint 150 km és

amelynek  során  két  különböző  repülőtéren  teljes  megállásos

leszállást hajt végre.

2.1.1.3.3.1. Jóváírás:

2.1.1.3.3.1.1.   Ha a kérelmező  a 3. melléklet szerint  kiadott repülőgép pilóta

szakszolgálati  engedéllyel  és  érvényes  osztály-,  vagy

típusjogosítással  rendelkezik  az  2.1.1.3.3. (1)  pontban

meghatározott  repülési  idő  10  órára  csökkenthető,  amelynek

kétkormányos képzésnek kell lennie. 

A  kétkormányos  képzés  tematikáját  az  MRSZ  –  MKSSZ

Szakmai Vezetője  adja ki,  amelynek a normál repülések és a

vészhelyzetek gyakorlását kell tartalmaznia.

2.1.1.3.3.1.2.     Ha a kérelmező helyből felszálló repülőgép (powered lift) pilóta

vagy  vitorlázó-repülőgép  pilóta  szakszolgálati  engedéllyel

(növendékpilóta  szakszolgálati  engedély  kivételével)

rendelkezik,  annak  a  fent  említett  légi  járművön  teljesített

parancsnok-pilóta  idő  10%-kával  csökkenthető  az  2.1.1.3.3.

(1)  pontban  meghatározott  repülési  idő,  de  a  csökkentés

maximum 6 óra lehet.

2.1.1.3.3.2. Elméleti és jártassági vizsga

2.1.1.3.3.2.1. Elméleti ismeretek vizsgája

A lajstromozásra nem kötelezett  UL – A2 sportpilóta II.

kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy rendelkezik azzal a

szakismerettel, amely az ultralight repülőgép sportpilóta II.

engedély  birtokosára  vonatkozó  jogoknak  megfelel,  az

2.1.1.3.2.  a-   i.)  pontban meghatározott témakörökben.

2.1.1.3.3.2.2. Jártassági vizsga
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A  lajstromozásra  nem  kötelezett   UL  –  A2  sportpilóta  II.

kérelmezőnek  az  1.  függelékben  meghatározott  jártassági

vizsgán  bizonyítania  kell,  hogy  képes  ultralight  légi  jármű

parancsnok-pilótaként  végrehajtani  az  2.1.1.3.2.   a-    i.)

pontban előírt eljárásokat és manővereket, és képes:

a) felismerni  és  kezelni  a  fenyegető  jelenségeket  és

hibákat,

b) az  ultralight  légi  jármű  a  határértékeken  belül

üzemeltetni,

c) az összes manővert simán és pontosan végrehajtani,

d) jó ítélőképességet és repülési készségeket tanúsítani,

e) légiforgalmi ismereteit alkalmazni, és

f) az  ultralight  légi  jármű  vezetését  folytonosan

fenntartani  oly  módon,  hogy  egy  eljárás,  vagy

manőver sikeres végeredménye biztosított legyen.

2.1.1.3.4. A lajstromozásra  nem  kötelezett  UL  –  A2  sportpilóta  I I.

jogosítás  folyamatosság,  érvényességi  id ő,

meghosszabbítás, megújítás:

2.1.1.3.4.1. Folyamatosság:

(1) A lajstromozásra nem kötelezett  UL – A2 sportpilóta I. és  II.

engedély  érvényességén  belül  ultralight  légi  járművön  légi

járművezetői tevékenységet az a légi járművezető láthat el, aki

az  1/2014.  sz.  MKSSZ  Szakmai  Vezetői  Intézkedés  2.1.

pontjában meghatározott folytonosság biztosítása érdekében az

elvárt repülési minimumokat teljesítette az adott típusú UL  A2

légi járművel.

2.1.1.3.4.2. Érvényességi id ő: 

(1)  A  lajstromozásra  nem  kötelezett   UL  –  A2  sportpilóta  II.

jogosítás a kiadástól számított 2 évig érvényes. Az érvényességi
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időszakon  belüli  meghosszabbítás  esetén  a  lejárati  dátumtól

számított 2 évig érvényes.

(2)  A  lajstromozásra  nem  kötelezett   UL  –  A2  sportpilóta  II.

jogosítás érvényességi idejének lejártát követően a sportpilóta II.

engedély  engedélyese  nem  gyakorolhatja  a  jogosításából

származó,  a  2.1.1.3.1. (1)  (3)   pontokban  meghatározott

előjogokat.

2.1.1.3.4.2.1.  Meghosszabbítás:

(1) Ha a lajstromozásra nem kötelezett  UL – A2 sportpilóta II.

jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megelőző  2

évben  12  hónaponként  10  órát  repült  és  4  útvonalrepülést

teljesített önállóan, akkor a jogosítás 2 évre meghosszabbítható.

A  feltételek  teljesülését  az  egyesület/klub  vezető  pilótája

ellenőrzi és leigazolja, majd  az ágazati főpilóta felé javasolja a

Sportpilóta II. jogosítás meghosszabbítását.

(2) Ha a  lajstromozásra nem kötelezett  UL – A2 sportpilóta II.

jogosítás  engedélyese  az  2.1.1.3.4.2.1.   (1) pontban

meghatározott feltételeket nem teljesíti, akkor gyakorlatba hozó

repülésen  kell  részt  vennie  repülés  oktatóval,  amit  a  repülési

naplóban e rendeletre való hivatkozással rögzíteni kell, továbbá

az  2.1.1.3.3.2.2. pontban  meghatározottak  szerint  jártassági

vizsgát kell végrehajtania repülés vizsgáztatóval.

2.1.1.3.4.2.2.  Megújítás

A kérelmezőnek a  2.1.1.3.3.2.1.   és a  2.1.1.3.3.2.2. pontokban

meghatározottakat kell teljesítenie.

2.1.1.4.  A lajstromozásra  nem kötelezett   UL  –  A2  sportpilóta   oktató

minősítés:

2.1.1.4.1. A lajstromozásra  nem kötelezett   UL  –  A2  sportpilóta   oktató

engedélyesnek el őjogai:
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A lajstromozásra  nem  kötelezett  UL  –  A2  sportpilóta   oktatói

jogosítás engedélyesének joga van:

(1)  felügyelni  a  lajstromozásra  nem kötelezett  UL  –  A2  növendék

pilóta által végrehajtott egyedül repülést, és

(2) repülésoktatást végrehajtani a lajstromozásra nem kötelezett UL –

A2  ultralight  légi  jármű   sportpilóta  I.  és  sportpilóta  II.  engedély,

ultralight légi jármű   jogosítás, repülés  oktatói jogosítás és vontató

jogosítás kiadása céljából, amennyiben az oktató: 

a)  rendelkezik  lajstromozásra  nem  kötelezett  ultralight

repülőeszköz sportpilóta  oktatói engedéllyel,

b)  lajstromozásra  nem  kötelezett  sportpilóta   oktatói

engedélyében érvényes a repülés-oktatói jogosítása,

c)     rendelkezik legalább azzal a lajstromozásra nem kötelezett

ultralight   típus  engedéllyel  és  jogosítással,  amelyre  az

oktatást végre akarja hajtani,

Megjegyzés:   a lajstromozásra  nem  kötelezett   UL  –  A2

sportpilóta  oktató  min ősítés gazdasági tevékenység végzésére

nem jogosít.

2.1.1.4.2. A lajstromozásra  nem  kötelezett  UL  –  A2  sportpilóta   oktatói

jogosítás megszerzésének feltételei:

a. Életkor:

A  lajstromozásra nem kötelezett  UL –  A2 ultralight  légi

jármű  oktatói jogosítás kérelmezőnek be kell töltenie a 20.

életévet.

c) Iskolai végzettség:
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        A  lajstromozásra nem kötelezett UL – A2 ultralight légi

jármű  oktatói jogosítást  kérelmezőnek legalább középfokú

iskolai végzettséggel kell rendelkeznie.

2.1.1.4.3. A lajstromozásra nem kötelezett   UL – A2  sportpilóta   oktatói

jogosítás követelményei:

A lajstromozásra nem kötelezett UL – A2 ultralight  légi járművezető

oktatói jogosítást  kérelmezőnek minimum kettő éve érvényes UL –

A2 légi járművezető sportpilóta II.  engedéllyel  kell rendelkeznie.

 2.1.1.4.4. Képzési követelmények:

2.1.1.4.4.1.  Elméleti ismeretek képzése

(1)  A  lajstromozásra  nem  kötelezett  UL  –  SES  –  A1  ultralight

repülőeszköz   oktatói  jogosítást   kérelmezőnek  a  következő

témákból kell elméleti képzést kapnia:

a) az alkalmazott oktatás technikái,

b)  a  növendék  teljesítményének  értékelése  azon

témakörökben, amelyekben földi oktatást kap,

c) az elsajátítás folyamata,

d) a hatékony tanítás elemei,

e) a  növendék  értékelése,  és  tesztelési,  kiképzési

filozófiák,

f) a kiképzési program felépítése,

g) a feladatok megtervezése,

h) osztálytermi oktatás technikái,

i) kiképzési  eszközök használata,  beleértve a repülési

szimulátor gyakorló-berendezést, ha alkalmazható,

j) a növendék hibáinak értékelése és javítása,

k) a  repülésoktatásra  vonatkozó  emberi  tényezők,

beleértve a fenyegető jelenségek és hibák kezelését.
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l) az  ultralight  légi  járművön  a  rendszer

meghibásodások  szimulálásával  és  a  helytelen

működéssel együtt járó veszélyek.

(2)  A  lajstromozásra  nem  kötelezett  UL  –  A2  ultralight  légi

járművezető oktatói jogosítás elméleti képzés tematikáját, a témák

alapján az MRSZ – MKSSZ Szakmai Vezetője  adja ki.

2.1.1.4.4.2.  Repülési  képzés:

 (1)  A  lajstromozásra  nem  kötelezett  UL  –  A2  ultralight  légi

járművezető   oktatói  jogosítás  kérelmezőnek  oktatásban  kell

részesülnie ultralight repülőeszközön.

(2)  A  lajstromozásra  nem  kötelezett  UL  –  A2  ultralight  légi

járművezető   oktatónak gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmező

az MRSZ – MKSSZ Szakmai Vezető  által kiadott tematika szerinti

oktatásban részesüljön legalább az alább megadott témakörökben:

a) a  repülésoktatási  technikákból  oktatásban  kell

részesülni,  beleértve  a  szemléltetést,  a  növendék

gyakorlati  eljárásokat,  az  általános  növendék-hibák

felismerését és javítását, és

b) gyakorolnia  kell  az  oktatási  technikákat  mindazon

repülési  manőverben  és  eljárásokban,  amelyekben

repülésoktatást kíván végrehajtani.

2.1.1.4.4.3. Repülési tapasztalat:

a) A lajstromozásra nem kötelezett UL – A2 ultralight lé-

gi járművezető   oktatói jogosítás kérelmezőnek  nem
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kevesebb, mint 200 óra  – A2 repült idővel kell rendel-

keznie ultralight  légi járművön.

b) Minimum kétéves UL – A2 pilóta II.  jogosítással ren-

delkezik,

c) a feladatra az egyesület/klub vezető  pilótája a szak-

osztályvezető egyetértésével kijelölte,

2.1.1.4.4.   Elméleti és jártassági vizsga:

a) A  lajstromozásra nem kötelezett UL – A2  ultralight

légi járművezető oktatói jogosítás kérelmezőnek bizo-

nyítania kell, hogy rendelkezik azzal a szakismerettel,

amely  a  repülés-oktatói  jogosításnak   megfelel,  a

2.1.1.4.4.1. pontban felsorolt   témakörökben.

b) Jártassági vizsga:

A lajstromozásra  nem kötelezett  UL  –  A2  ultralight

légi  járművezető   oktatói  jogosítás  kérelmezőnek

jártassági  vizsgán  kell  bizonyítania,  hogy  képes

ultralight  légi  járművön   oktatni  azokban  a

témakörökben,  amelyben  repülésoktatást  kell

végeznie, beleértve a repülés előtti, a repülés utáni és

földi  oktatást  is.   A végrehajtás  során  az  UL  – A2

vezető  pilóta  bemutatja  az  egyes  gyakorlatok

követelményeit,  majd   nem  kielégítő  repülési

helyzeteket hoz létre, amelyeket a jelöltnek korrigálni

kell.

2.1.1.4.5. Érvényességi id ő, meghosszabbítás, megújítás:

(1)  A  lajstromozásra  nem  kötelezett  UL  –  A2  ultralight  légi

járművezetői  oktatói jogosítás a kiadástól számított 2 évig érvényes.
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Az érvényességi időszakon belüli meghosszabbítás esetén a lejárati

dátumtól számított 2 évig érvényes.

(2)  A  lajstromozásra  nem  kötelezett  UL  –  A2  ultralight  légi

járművezető   oktatói  jogosítás   érvényességi  idejének  lejártát

követően a sportoktatói engedély engedélyese nem gyakorolhatja a

jogosításból származó előjogokat.

b) Meghosszabbítás:

(1)  Ha  a  lajstromozásra  nem  kötelezett  UL  –  A2

ultralight  légi  járművezető   oktatói   jogosítás

engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megelőző 24

hónapban 15 órát  oktatott  12 hónaponként, akkor a

jogosítás 2 évre meghosszabbítható.

(2)  Ha  a  jogosítás  engedélyese  a  2.1.1.4.5.  b .)

pontban  meghatározott  feltételeket  nem  teljesíti,

akkor  az  2.1.1.4.4.1.  és  a  2.1.1.4.4.  b.)  pontban

meghatározottak  szerint  készség  ellenőrzést  kell

végrehajtania  repülés  -  oktatói  jogosítással

rendelkező repülés - vizsgáztatóval.

2.1.1.4.5.1. Megújítás:

A  kérelmezőnek  a  2.1.1.4.4.1.  és  a  2.1.1.4.4.  b.)

pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.

3. Egészségügyi alkalmasság: 

A  polgári  légiközlekedési  szakszolgálati  engedélyek  egészségügyi

feltételeit  és  kiadásuk  rendjét  az  1178/2011/EU rendelete  –  2011.

november 3. – IV. melléklete határozza meg.

 

A  rendelet  hatálya  a  polgári  légiközlekedés  szakszemélyzetére,  a

polgári  légijármű  vezetőjére,  a  kiképzés  alatt  álló  növendékre,  a
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gyakornokra,  a  repülőorvosi  központra,  a  kijelölt  vizsgáló

repülőorvosra és a légiközlekedési hatóságra terjed ki. 

Az  orvosi  min ősítéshez  kötött  repülési  szakszolgálatok  és

tevékenységek repül ő egészségügyi besorolása a következ ő: 

a) 1.  Egészségügyi  Osztály:  közforgalmi  pilóta,  kereskedelmi

pilóta  (motoros/helikopter),  magyar  kereskedelmi  pilóta

(motoros(helikopter), hajózó navigátor, hajózó mérnök, 

b) 2.  Egészségügyi  Osztály:  az  a)  pontban  nem  említett

lajstromozott  légijárm ű  pilóta/növendék  pilóta,  illetve

lajstromozásra  nem  kötelezett  légijárm ű vezető,

légiutaskisérő, 

c)     3. Egészségügyi Osztály:  LAPL. 

3.1. Az orvosi min ősítés érvényességének id őtartama:  

a)   az 1. Egészségügyi Osztályú (CPL, ATPL) min ősítés esetében:

      - 12 hónap,  40.  – 59 életév között  6 hónap, ( egy hajtóműves

kereskedelmi repülést végző személyzet (EASA – Part Med.

A.045a) 

-  40.  – 59 életév között  12 hónap,

 - 60 év felett : 6 hó

b)     2. Egészségügyi Osztályú (PPL) min ősítés esetében:

         - 40 év alatt: 5 év 

         - 40 – 49 év között: 2 év 

         -  50 év felett 12 hónap, 

c)   a 3. Egészségügyi Osztályú  (LAPL) min ősítés esetén:

        - 40 év alatt: 5 év 

        - 40. életév betöltése után 2 év 
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3.2. AMC1 MED.A.030 Orvosi min ősítés: 

(a)  az  1.  Egészségügyi  Osztályú  orvosi  min ősítés  tartalmazza a  2.

egészségügyi  osztályú  és LAPL orvosi  min ősítések  jogosítását  és

érvényességét. 

(b) az 2. Egészségügyi Osztályú orvosi min ősítés tartalmazza a LAPL

orvosi min ősítések jogosítását és érvényességét 

4. 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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