
Kedves Repülő Barátom, ULA2 tulajdonos! 
Az aerodinamikai úton kormányzott (botkormányos) ultrakönnyű repülők 
nyilvántartásba vételét és légi alkalmasságát a továbbiakban a Magyar Repülő 
Szövetség nem „átruházott hatáskörben”, hanem az NKH-LH (Légügyi Hivatal) 
engedélye alapján közvetlenül vizsgálja és tanúsítja. Ahogy az MKSSZ is. Az 
MRSZ elnökének szóbeli tájékoztatása szerint az MRSZ semmilyen jogot nem 
von vissza a szakágtól, csak maga is szeretne élni ezekkel a jogokkal.  
Az általam (amennyiben helyesek az információim, valamennyi bizonyítványt 
az MRSZ UL szakága adta ki, erre magánszemélynek nincs joga!) kiadott 
„Bizonyítvány azonosító jel kiadásáról” szóló bizonyítványok cseréjére ez évben 
költség mentesen sor fog kerülni. Ennek a bizonyítványnak az UL szakág felé 
eddig sem volt, és jelenleg sincs semmilyen költsége, ha ezért bármilyen 
összeget kellett fizetni, azt kizárólag a kiadójának, mint magánembernek 
fizettétek.   
A „Légialkalmassági tanúsítvány”-ok pedig a lap alján feltüntetett érvényességi 
határidőig érvényesek. 
A lejárt légi alkalmasságok meghosszabbításának módja a továbbiakban: 
- a lejárat előtt legalább egy hónappal kérek egy értesítést arról, hogy a gép 
tulajdonosa kéri a légialkalmasság meghosszabbítását. 
Ez történhet póstai úton is és elektronikusan is, E-mailben. 
Postacím: MRSz Főmérnök, 2042 Budaörs 2, Pf. 8. 
Email cím: reptervez@aeroclub.hu 
- a felülvizsgálat díja 12000Ft+ ÁFA; azaz 15000 Ft. Kérem ezt az összeget a 
Magyar Repülő Szövetség  ERSTE banknál vezetett 
11613008 - 00192400 – 13000002 számú számlára befizetni, vagy átutalni. A 
fenti kérelemhez is lehet mellékelni a befizetés igazolását, de külön is meg lehet 
küldeni. Az MRSZ UL szakágaként működő MKSSZ keretében végrehajtott 
felülvizsgálatokért, ahogy eddig sem, úgy jelenleg sem kell semmilyen díjat 
fizetni. Ha eddig fizettetek ezért, akkor az, ebben az esetben is csak egy 
magánember zsebébe vándorolt.  
- a felülvizsgálatokat költség csökkentés céljából  úgy kívánjuk ütemezni, hogy 
még a lejárat előtt egy olyan repülőtéren tartunk felülvizsgálatot, ami több gép 
számára is könnyen elérhető. Az MKSSZ a botkormányos repülőgépeket 
nyilvántartó, üzemeltető klubokban, arra alkalmas A2-s műszaki vezetői 
hálózat révén (folyamatban van a hálózat kiépítése), helyben, költségek nélkül 
végzi a felülvizsgálatokat. 
Sürgős esetekben előre egyeztetett időpontokban a Budaörsi repülőtéren, 
Jakabszállási repülőtéren, és Szentkirályszabadjai repülőtéren lehet soron kívüli 
felülvizsgálatokra jelentkezni. 
- a felülvizsgálatok során,  „Műszaki felülvizsgálati jegyzőkönyv”  készül, 
amely alapján az MRSz kiadja a következő évre szóló „Légialkalmassági 
tanúsítvány”-t közvetlen a felülvizsgálat után, vagy indokolt esetben postán 
kiküldi a géptulajdonos címére.  



- ezen a módon lehet új gépek nyilvántartásba vételét is kérni, amelynek 
feltételeit személyesen beszéljük meg, díja pedig 20000Ft+ÁFA azaz 25000Ft. 
Az MKSSZ, mint UL szakág eddig sem, és jelenleg sem szed semmilyen extra 
díjat egy új gép nyilvántartásba vétele kapcsán. Ha eddig fizettetek ezért, akkor 
az, ebben az esetben is csak egy magánember zsebébe vándorolt. 
- ajánlott költség csökkentés céljából még az új gép megvásárlása előtt 
érdeklődni, mert az új típus honosításának hatósági díjai és egyéb költségei is 
vannak. 
      Remélem az új rendszerre való átmenetet zökkenő mentesen tudjuk vinni, és 
mindenkinek jó repülést és szépen kilebegtetett leszállásokat kívánok! 
Vég Pali 
Utóirat: 
 
 
 
 
Sajnos még vannak átfutó egész évre szóló költségek is. 
Repülés Biztonsági szolgálat díja ULA2 gépre  2500 Ft/gép/év 
Tagdíj: 100Ft/hó/fő azaz 1200Ft/év 
MRSz tagdíj: január 31-ig   4500 Ft/fő/év 
                      Január 31-től  5000 Ft/fő/év 
Aki már befizette az MKSSz-hez, vagy másik szakosztálynál fizetett, igazolja! 
A biztosítást mindenki önállóan rendezze, mert az MKSSz-nél se volt flotta, 
viszont előre beszedték az egész évre szóló összeget. VOLT ÉS JELENLEG IS 
VAN FLOTTA az MKSSZ-nél, többek között ezért 2500 Ft a BISZ díj. 
Javaslom, hogy keressétek meg Hóri Lacit, aki maga is UL pilóta és biztosítási 
ügynök is. 
Egy két nap alatt elintézi a biztosítást és csak fél, vagy negyed évenként kell 
fizetni. Ha mindannyian nála biztosítunk remélem elérünk némi kedvezményt. 
Eddig a sárkányok miatt szó se lehetett róla. Ilyen mértékű „csúsztatás” már-már 
politikusi magasságokba való. Pontosan illik ahhoz, aki egész életében az 
egységes, összetartó magyar UL-s társadalomért dolgozott. Ezzel a mondattal is 
az összetartozást szándékozik erősíteni, csak a „rosszakarók” látják benne a 
szakágazatok szembeállításának szándékát. 
/Sok kísérlet történt, de eddig még olcsóbb biztosítást, mint az MKSSZ flottája, 
Magyarországon még senki nem tudott kötni./ 
A díjat talán azért is kellett egész évre előre szedni, mert vannak olyan tagjaink, 
mint pl. az ADC (új nevén Ultralight Repülők Sportegyesülete), akik nem 
fizették a vállalt kötelezettségeiket. Ahogy a közgyűlésen is elhangzott több 
mint százezeres tartozása van az ADC-nek 2010-re. Ennek ismeretében több 
mint furcsa, hogy az MKSSZ-ből való kilépésről szóló levélben az idei tagdíj 
időarányos részének visszafizetését kéri az egyesület elnöke. Ebben a levélben a 



fentebb említett „társadalmi munkának” is „benyújtja” a számláját. Teszem 
hozzá, az idei díjainak egy részével is hátralékban van./ 
 
Hori László hori@actel.hu telefon:  

06203454463 
Atlasz biztosító 

  
Április 9.-én az oktatók részére továbbképzést tartunk az MRSz  
1138 Budapest Dagály u. 11/a című székhelyén, a harmadik emeleti tanteremben 
10 órától. Mivel az MKSSZ március 5-i közgyűlésén mindenki számára 
nyilvánvaló módon április 9-én, 10 órára lett meghirdetve a szakmai vezetői 
továbbképzés (a leváltott szakmai vezetőnek pontosan kellene tudnia, hogy van 
átfedés az érintettek körében), ezért megint csak teljesen nyilvánvaló 
„rosszakarattal” tételezhetem fel, hogy nem véletlenül lett azzal azonos időpont 
meghirdetve ebben a március végi levélben. 
Gyertek pontosan, mert fizetni kell a tanterem bérletet. 2000Ft/óra 
30-40 fő befér, így korlátozott számban a képzésben érdekelteket is várjuk. 
A fenti összegeket ReBisz díj és MRSz tagdíj majd akkor lehet fizetni, ha lesz 
számlaszámunk.  
A Bíróság bejegyezte az Ultralight Repülők Sportegyesületét és hamarosan 
nyithatunk számlát. 
Sem pilóta, sem gép regisztrációs díjat nem szedünk, mert mi tényleg repülők, 
pilóták vagyunk a pilótákért!  
Az MKSSZ regisztrációs díjai egy géptulajdonos pilóta számára 
7000+2000=9000 Ft-t jelentenek, de nincs 15 ezres felülvizsgálati, 25 ezer 
bejegyzési díj. Mellesleg a regisztrációs díjat az akkori szakmai vezetőnk 
javaslatára vezettük be, aki ezt a funkciót a megalakulástól ez év februárjáig 
betöltötte.  
 
 
A többit az oktatókkal megbeszéljük és tőlük további információkra 
számíthattok. 
  


