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Az Üzemeltetési kézikönyv összes fejezetének jegyzék és leírása
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Pilóták repülési naplói
Repüléstervezés (általános)
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A repülőgép kiszolgálása
Vészhelyzeti eljárások
Rádió és rádiónavigációs berendezés
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A.6

Teljesítmény (jogi szabályozás, felszállás, útvonal, leszállás stb.)
Repüléstervezés ( üzemanyag, olaj, stb.)
Terhelés (loadsheet, súly, súlypont, korlátozások)
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MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
A.0. – Általános rész

A.0. Az Üzemeltetési Kézikönyv - ÜK - bemutatása

A.0.1 Általános rész.
Az Üzemeltetési Kézikönyv a Magyar Repülő Szövetség Alapkiképző Szervezet (RF) belső használatra
szolgáló kiadványa, amely a repülés végrehajtásában résztvevő szolgálatok és személyek tevékenységét
szabályozza.
Az Üzemeltetési Kézikönyv tartalma összhangban van az érvényben lévő, vonatkozó rendeletekkel és a
Légiközlekedési Igazgatóság által kiadott intézkedésekkel.
Az Üzemeltetési Kézikönyv 4 (A-D) fejezetből és 37 részből áll. Valamennyi számozott lap fejlécén
megtalálható a fejezet betűjele, a rész száma és címe. Az alsó szegélyen feltüntetésre került a kiadás
dátuma és a melléklet oldalszáma.
A Kézikönyv karbantartását, az aktuális
figyelembevételével kell végezni.
A.0.1.1.

változások bevezetését a módosításokra vonatkozó előírások

Az Üzemeltetési Kézikönyv elosztása:
NKH Légiközlekedési Igazgatóság
MRSz Főtitkár
MRSz Alapkiképző Szervezet Szakmai Vezető (főpilóta)
MRSz főmérnök
Minőségbiztosítási Vezető
MRSz REBISz
Alapkiképző Szervezet tagegyesületek, Szakmai Vezetők

A Kézikönyvet, vagy annak részeit a felhasználó illetéktelen személyeknek nem adhatja át. A Kézikönyv
felhasználója anyagilag felelős annak állapotáért, köteles megőrizni tartalmi és szerkezeti egységét és a
módosítások azonnali bevezetésével naprakész állapotát.
A.0.1.2.

Használat és tudnivalók

Az Üzemeltetési Kézikönyv naprakész állapotáért az RF szervezet Szakmai Vezetője (főpilóta) felelős.
Kötelessége a változásokról a felhasználó tagegyesületek Szakmai Vezetőinek értesítése. Köteles a
tagegyesületek ellenőrzése alkalmával a Kézikönyv naprakész állapotát ellenőrizni.
Az esetleges észrevételeket, tanácsokat a Kézikönyv jobb használhatósága vagy tartalmának bővítése
céljából az oktatási szervezet szívesen fogad. A Kézikönyvben foglalt bármilyen hibát, ellentmondást
azonnal jelenteni kell a Főpilótának.
A használó köteles a felettese segítségét kérni abban az esetben, ha a Kézikönyvvel kapcsolatban
bármiféle megválaszolatlan kérdésre talál.
A Repülőklubok Szakmai Vezetőinek,
útmutatásokat.

tagjainak, és növendékeinek felelőssége, hogy kövessék az

Az egyesület szakmai vezetőnek kötelessége a kiadott cserelapok Kézikönyvbe történő azonnali lefűzése a
Kézikönyvbe, így biztosítva annak naprakész állapotát.
A klub vezetőnek kötelessége ellenőrizni a Kézikönyv naprakész állapotát.
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MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
A.0. – Általános rész
A.0.1.3.

Az üzemeltetési kézikönyv alkalmazhatósága

Normál körülmények között szükséges betartani az összes irányelvet, szabályt, törvényt és eljárást,
amelyet a Kézikönyv tartalmaz.
Nincs szabály, amely helyettesítheti a tudatosságot.
A Kézikönyvben közzétett szabályok annak ellenére, hogy figyelmesen lettek kidolgozva, nem
helyettesíthetik a józan döntést és a gyakorlatot, ha az esetleges tényezők azt diktálják.
Vészhelyzet esetén a parancsnok pilóta döntése, hogy a vonatkozó útmutatásokat használja-e a
körülmények figyelembevételével.

A.0.1.4. Módosítások
A.0.1.4.1. A módosítások kiadására vonatkozó eljárások
.Az Üzemeltetési Kézikönyvbe történő módosítások és változtatások bevezetéséért felelős személy a
Képzési Szervezet Képzés Vezetője, főpilótája.
Az Üzemeltetési Kézikönyvben kézzel írott módosítás nem engedhető meg. Kivételt képez olyan eset,
amikor a biztonság érdekében azonnal módosítás, változtatás szükséges.
Az ideiglenes módosításokat megkülönböztető jelzéssel kell bevezetni. A végleges állapot rögzítéséhez az
ideiglenes lapot ki kell cserélni
Az MRSz RF módosítások bevezetésénél egyeztet a felettes hatóságokkal, és szükség esetén felülvizsgálja
a
kézikönyveket.
A szükséges módosításokat rövid magyarázattal indokolni kell
Az érvényes oldalakról jegyzéket kell készíteni.
Az MRSz RF a módosításokról jegyzőkönyvet vezet, a lapok alján láthatóvá teszi a kiadás dátumát. A
cserélt lapokat 5 évig megőrzi.
A.0.1.4.2. A kiadott módosítások oktatása
A módosítások kiadásától követően tájékoztatni szükséges ezekről a repülési oktatókat, növendékeket, és
a teljes személyzetet. Ezek szétosztásáért a Szakmai vezető a felelős. Ha szükséges oktatás tárgyává kell
tenni. Az oktatásokat dokumentálni kell.
A.0.1.5. Hivatkozások
JAR FCL 1
JAR OPS 1
32/2009 KHEM rendelet
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A.0. – Általános rész
A.0.1.6. Módosítások lapja

Módosítás
sz.

Módosítás
kelte

Módosított oldalak

NKH LI
jóváhagyás
kelte

Oldalak cseréje
aláírás/kelt.
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MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
A.1. Az üzemeltetési kézikönyv fejezeteinek jegyzéke
A.

Általános rész

A.1.
A.2.
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.7.
A.8.
A.9.
A.10.
A.11.
A.12.
A.13.
A.14.
A.15.
A.16.
A.17.
A.18.
A.19.
A.20.

Az üzemeltetési kézikönyv fejezeteinek leírása
Adminisztráció (működése és vezetése)
Felelősség (az egész vezetőségre és az adminisztrációs személyzetre)
A növendékek fegyelmezettsége és fegyelmi intézkedések
Repülések jóváhagyása/felhatalmazás repülésre
Repülési programok előkészítése
A repülőgép parancsnoka
A parancsnokpilóta felelőssége
Utasok szállítása
A repülőgép dokumentációja
A dokumentumok megőrzése
A repülőgép személyzet képesítéseinek nyilvántartása ( szakszolgálati engedélyek, jogosítások)
Meghosszabbítás (egészségügyi alkalmasság és jogosítások)
Repülési szolgálati idő és repülési időkorlátozások (repülési oktatók)
Repülési szolgálati idő és repülési időkorlátozások (növendékek)
Pihenési idők (repülési oktatók)
Pihenési idők (növendékek)
Pilóták repülési naplói
Repüléstervezés (általános)
Biztonság (általános)

B.

Műszaki rész

B.1.
B.2.
B.3.
B.4.
B..5.

A repülőgépet leíró feljegyzések
A repülőgép kiszolgálása(beleértve a checklisteket, korlátozásokat, karbantartási és műszaki
naplóit stb.)
Vészhelyzeti eljárások
Rádió és rádiónavigációs berendezések
Megengedett eltérések (ha rendelkezésre áll az MMEL-re alapozva)

C.

Útvonal

C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
C.5.
C.6.

Teljesítmény (jogi szabályozás, felszállás, útvonal, leszállás stb.)
Repüléstervezés (üzemanyag, olaj, minimális magasság, navigációs berendezések, stb.)
Terhelés (súlypont, korlátozások)
Időjárási minimumok (repülési oktatókra vonatkozólag)
Időjárási minimumok ( növendékekre vonatkozóan – a képzés különböző szakaszaiban)
Képzési útvonalak –területek

D.

Az alkalmazottak képzése

D.1.
D.2.
D.3.
D.4.
D.5.
D.6.

Személyek kijelölése, akik felelősek a repülő személyzet képzettségi színvonaláért/hozzáértésért
Bevezető képzés, értékelés
Megújít képzés értékelés
Egységes szintre hozó képzés, értékelés
Készség ellenőrzés
Kiterjesztéshez szükséges képzés, értékelés.
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MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
A.2.- Adminisztráció
A.2.

Adminisztráció ( működése és vezetése)

A.2.1. Magyar Repülő Szövetség Alapkiképző Szervezet RF
Név:

Magyar Repülő Szövetség 1138. Budapest Dagály u. 11.

Levelezési cím:

2042. Budaőrs 2. Pf. 8.

Bázis 1:

Budaőrsi repülőtér, Budapest 1112. Köérberki út 36

A.2.2. Az MRSz RF keretein belül képzést folytató repülő egyesületek jegyzéke

Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Megnevezés
MRSZ Központi Repülőtér
Aeroklub Farkashegy
Agria Repülőklub
Aero Klub Debrecen
Aeroclub Hajdúszoboszló
Albatrosz Repülő Egyesület
Branya megyei Repülő és Ejtőernyős Klub
Balaton Aeroclub
Bács-Kiskun megyei Repülő és Ejtőernyős Klub
Borsod megyei Repülő Klub
Császár Károly Sportrepülő Egyesület
Szegedi Repülő Egyesület
DUNAFERR Repülőklub
Egri Rerpülőklub
Endresz György Sportrepülő Egyesület
Győri Aero Klub
Göcsej Repülő Klub
Repülőklub Gyöngyös
ICARUS Repülő Club
Kecskemét és Vidéke Aero Club
Kvasz András Békés megyei Repülő és Ejtőernyős Egy.
Nagykanizsai Sportrepülő Egyesület
Nyíregyházi Repülő és Ejtőernyős Klub
Albatrosz Vitorlázórepülő Egyesület
Opitz Nándor Repülő Klub
Oldtimer Aero Club
Őcsényi Repülőklub SE
Szentesi Repülőklub
Szolnoki Repülő Egyesület
Szombathelyi Repülőklub
Tiszavidéki Sportrepülő Egyesület
Zenit Sportrepülő Egyesület
Hungarocontrol Sport Egyesület
STRATUS Repülősport- és Szabadidő Egyesület
Aeroklub Kaposújlak Repülő Egyesület
KÉK ÉG Repülő Sportegyesület
Dákai Sportrepülő Egyesület
Fly Team Sport Egyesület
Aeroport Kalocs Egyesület

Működési repülőtér
Budaőrs
Farkashegy
Eger
Hajdúszoboszló
Hajdúszoboszló
Dunaújváros
Pécs
Szentkirályszabadja
Kiskunfélegyháza
Miskolc
Kaposújlak
Szeged
Dunaújváros
Maklár
Budaőrs
Pér
Zalaegerszeg
Gyöngyös
Szombathely
Jakabszállás
Békéscsaba
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Dunakeszi
Kecskéd
Őcsény
Szentes
Kenderes
Szombathely
Szolnok
Siófok
Tököl
Pécs
Kaposújlak
Farkashegy
Dáka
Szeged
Kalocs
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39.
40.
41.
42.
43.

Molnár Árpád Mátrai Motoros Sportrepülő Egyesület
Bajai Autó és Vízisport Egyesület
Műegyetemi Sportrepülő Egyesület
MÁVRepülő és Ejtőernyős Sport Egyesület
Mátra Aero Club Egyesület

Gyöngyöshalász
Baja
Hármashatárhegy
Farkashegy
Gyöngyös

A.2.2. Az MRSz RF keretein belül képzést folytató hőlégballon egyesületek jegyzéke

Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
A.2.3.

Megnevezés
Active Ballonsport KFT.
Adventure Balloon KFT.
Aero-Club Hajdúszoboszló
Alab-Ballon Repülő Egyesület
Ballon Klub Győr Sportrepülő Egyesület
Bibity és Társa KFT.
Budapest Ballon Club Sport Egyesület
DÉGÁZ Hőlégballon Club
DUNAFERR Repülőklub
Fly-Végh KFT.
Gemenc Gőlégballon SE
Globo Kanizsa Hőlégballon és Szabadidő SE
HÉLIOSZ KFT. SE
Hírős Ejtőernyős és Hőlégballon SE
Hőlégballon Klub Keszthely
Kaiser Ballon Klub SE
Kanizsa Hőlégballon Klub
Kiskunfélegyházi Repülő és Ejtőernyős Klub
Müegyetemi Sportrepülő Egyesület
Nagy Lufi Hőlégballon SE
NOTHEISZ BALLON Ipari és Kereskedelmi KFT
Nyíregyházi Repülő és Ejtőernyős Klub
Opitz Nándor Repülőklub
Pannónia Óbuda Hőlégballon Repülő Klub
Phoenix Hőlégballon Repülő Egylet
Profi – Copy ’99 KFT
Royal Ballon Klub
Sky TEAM Hőlégballon Repülő Közhasznú Egylet
Tisza Repülőklub
Tisza Ballon Klub
UNIO Hőlégballon Szabadidő és SE
Unique Ballonsport Klub
West -Air Club SE
Wolters-Kluwer KFT
Kiképzések adminisztrációja

A.2.3.1. A kiképzések adminisztrációjának vezetése a Szakmai Vezető felelőssége. A képzési iratokat zárt
irodában, (szekrényben) személyi gyűjtőkben kell elhelyezni.
A.2.3.2. Korábbi évek jegyzőkönyvei, tanfolyamnaplói, jelentkezési lapjai, szerződéseit, 5 évig kell
megőrizni, az erre kijelölt zárt archiváló szoba, zárt szekrényeiben.
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A kezelt dokumentumok jegyzéke:
-

Szerződések, (ha vannak a kiképzéssel kapcsolatosan, pl. gépbérlet stb.)
Személyre szóló „Repülési képzési napló“
Előmeneteli feljegyzések, ellenőrzések jegyzőkönyvei
Tanfolyamnaplók
Vizsgajegyzőkönyvek
Orvosi alkalmasság nyilvántartása
Szakszolgálati engedélyek, jogosítások nyilvántartása
Megbízások oktatásra, ellenőrzésre. (Repülésre)

A.2.3.3. Repülőgépek adminsztrációja
Azokat az iratokat, melyek nem a repülőgépek fedélzetén helyezkednek el, zárt irodában kell tárolni.
A napi repülések, bekönyvelése, karbantartási ciklusok figyelése, a papírok napra készen tartása az
üzemeltető szerelő, vagy műszaki vezető kötelessége.
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A.3.

Felelősség ( az egész vezetőségre és az adminisztrációs személyzetre vonatkozóan)

A.3.1. Általános
A függetlenített és társadalmi hajózó személyzet munkáját a felügyeleti hatóságok és a szövetség által
kiadott előírások, utasítások, szabályzatok betartásával köteles végezni. Ezek megsértése fegyelmi
eljárást von maga után.
A személyzetre bízott feladatok végrehajtása során az igénylőknek érezniük kell a Szövetség
szolgáltatásaiból a biztonságot, a minden részletre kiterjedő figyelmet.
A hajózó személyzet példamutató megjelenése, korrekt viselkedése, beszédének hangneme és tartalma
a biztosítéka a jó partneri kapcsolatoknak.
A hajózószemélyzet minden tagja, szolgálatban, vagy azon kívül a közvélemény érdeklődésének
középpontjában áll, munkáját, magatartását megkülönböztetett figyelem kíséri, ezért megjelenése és
magatartása mindenkor kifogástalan kell legyen. Kötelessége, hogy a szövetség szolgáltatásait
igénybevevők részére kellemes légkört biztosítson.
A munka közben adódó vitás kérdéseket, a legszűkebb körben, más személyek, a szolgáltatást
igénybevevők, a külső hallgatóság kizárásával kell tisztázni.
A.3.2. Szakmai felelősség
A.3.2.1. MRSZ Alapképzési Szervezet (RF) Szakmai Vezető (továbbiakban főpilóta)
Az Alapképzési Szervezet (RF) Szakmai Vezető biztosítja a Légiközlekedési hatóságot a képzés megfelelő
szintű végrehajtásáról.
A Szövetség Főpilótáját a PLH LI egyetértésével az MRSz Főtitkára nevezi ki. A Főpilóta felett
a
munkáltatói jogokat az MRSz Főtitkár gyakorolja, szakmai irányítását, illetve felügyeletét a Légügyi
Hatóság látja el.
A Főpilóta szolgálati felettese a MRSZ Alapképzési Szervezet (RF) keretében működő hajózó
személyzetnek.
Feladatkörébe tartozik:
a szövetség szakágainál folyó kiképzések és repülések Alapkiképzési Szervezet (RF)
követelmény szintű irányítása , felügyelete,
a Szövetség egyéb jellegű repüléseinek, azok rep. szakmai szempontjainak meghatározása,
légijárművezetői feladatok,
Felelősségi
-

körébe tartozik:
a légijárművek légiüzemeltetésének ellenőrzése
szakterületére vonatkozó jogszabályi és hatósági rendelkezések betartása,
a repülési feladatok nemzetközi normáknak megfelelő végrehajtása,
a hajózó állomány képzése, továbbképzése,
repüléstechnikai ellenőrzések végrehajtása,
személyi időjárási minimumok megállapítása,
felkérésre, részvétel a rendkívüli események kivizsgálásában,
képviseli szakterületének megfelelően a Szövetséget a hatóságoknál és a képviseletben a
Szervezeti Működési Szabályzat szerint eljár,
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A.3.2.2. Szakmai Vezető helyettesek, (továbbiakban főpilóta helyettesek.)
A főpilóta egyetértésével az egyesület vezetője nevezi ki.
Feladatkörébe tartozik szakterületén:
a tagegyesület keretében folyó kiképzések felügyelete és ellenőrzése,
repülési feladatok végrehajtása,
a repülés végrehajtásához szükséges utasítások, szabályzatok biztosítása,
a légijárművek előírás szerű légiüzemeltetésének ellenőrzése,
a vonatkozó jogszabályi és hatósági rendelkezések betartása,
a hajózó állomány képzése, tovább képzése,
a repülési feladatok végrehajtásának ellenőrzése,
a szabályzatok, kiképzési utasítások naprakész állapotának fenntartása,
az egyesület szakmai tevékenységének felügyelet.

-

személyi nyilvántartások naprakész állapotának fenntartása

-

nyilvántartások naprakész vezetése, tárolása, 5 évig történő megőrzése

A.3.2.3. Egyesületi szakmai vezetők repülési szakterületen

Egyesület
MRSz
Központi
Repülőtér Budaőrs
Aeroklub Farkashegy
Aero Klub Debrecen
Aeroclub
Hajdúszoboszló
Albatrosz
Repülő
Egyesület
Baranya
Megyei
Repülő és Ejtőrenyős
Klub
Balaton Aeroclub
Bács-Kiskun
Megyei
Repülő és Ejtőernyős
Klub
Borsod
Megyei
Repülőklub
Császár Károly SE.
Szegedi
Repülő
Egyesület
Dunaferr Repülőklub
Egri Repülőklub
Endresz György SE
Győri Aero Klub

Göcsej Repülő Klub
Repülőklub Gyöngyös
ICARUS Aeró Klub
Kecskemét és Vidéke
Aero Club

Vezető oktató

Mobil

E-mail

Pinke Sándor

06207779123

reptervez@aeroclub.hu

Tomi Attila
Juhos István
Füzesi Béla

06209537553
06304056211
06205695152

a.tomi@t-online
akd@freemail.hu
füzesi.bela@chello.hu

Meretei Zoltán

06302047100

z-meretei@t-online.hu

Kiss Zoltán

06302779826

kisszoltán@hotmail.com

Krenács Péter

06209140102

asw22@citromail.hu

Apró András

06309430100

kiskunbau@halas.hu

Temesi Lóránt

06302662672

Barka József
Gyöngyösi
Gyula
Ódor Károly
Gál Tamás
Batke Dávid
Rákász
Ernő
vit.
Havlin
Péter
mot.
Paller Géza

06303752276
06207779052

adminisztrator@lhmc.hu
hazo@vodafone.hu
j.barka@freemail.hu
gyongyosi.gyula@aeroszeged.hu

Szihay György
Kollár Zsolt

06304912059
06209121156

Eredeti Kiadás
Kiadás Dátuma: 2010.01.05.

06205216624
06208234850
06204123679
06207776814

lhdv@dunanet.hu

06309577939

havlin@t-email.hu

batkedavid@t-online.hu
akati@gyor-perairport.hu

gocsejrepulo@freemail.hu
georgeszihay@gmail.hu
rep.zsolt@freemail.hu
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Kvasz András Békés
Megyei
Repülő
és
Ejtőernyős Klub
Nagykanizsai
Sportrepülő Egyesület
Nyíregyházi Repülő és
Ejtőernyős Klub
Opitz Nándor Repülő
Klub
Oltimer Aero Club
Öcsényi Repülőklub SE
Szentesi Repülőklub
Szolnoki
Repülő
Egyesület
Szombathelyi
Repülőklub
Tiszavidéki Sportrepülő
Egyesület
Zenit
Sportrepülő
Egyesület
Hungarocontrol SE

Várkonyi
Szabolcs

06204840280

varkonyi.szabolcs@t-online.hu

Kovács Péter

06207779050

mause3@gmail.com

Mező Tibor

06702196009

eszelos@chello.hu

Fehér József

06207779028

feher_ joco@freemail.hu

Limfer Tibor
Koller József
Vígh Mátyás
Hajnal Sándor

06303378455
limfertibor@kabelnet.hu
06308150051
koller@freemail.hu
06309119898 sz-on lehet üzenet formájában utol érni
06706020050
szre@fw.hu

Tóth Tamás

06304360007

devep@freemail.hu

Édes Imre

06 20 9126185

edym2@freemail.hu

Varga Imre

067055331169

virtualkoncet@yahoo.com

Dózsa Sándor

06303409843

dozsa.sandor@hungarocontrol.hu

STRATUS
Repülő
sport- és Szabadidő
Egyesület
Aeroclub
Kaposújlak
Repülő Egyesület
KÉK ÉG
Repülő
Sportegyesület
Dákai
Repülő
Sportegyesület
Fly Team SE

Németh Tamás

06209823123

stratus@dravanet.hu

Fábián László

(82) 511 038

piratos@tvn.hu

Horti Kálmán

06207779142

kekegrse@t-online.hu

Vizsi Lajos

0630 2583942

vizsi.lajos@freemail.hu

Podolcsák
András
Sztankó
Krisztián
Kocsner Oszkár

06205958270

info@flyteam.hu

06207779759

sz-tanyi@freemail.hu

06 20 7779820

oszkar.kocsner@gmail.com

Ürmös Péter

06204330623

gombasmagdi@gmail.com

Sarkadi Dénes

06207779045

sarkadi.denes@chello.hu

Bedő Erik

06 30 9312163

bedo.erik@sciamus.hu

Szabó Árpád

06 20 7779842

junius18@matra-aero.hu

Aeroport Kalocsa E
Molnár Árpád Mátrai
Motoros SE
Bajai Autó és Vízisport
Egyesület
Műegyetemi SE
MÁV RESE
Mátra
Aero
Egyesület

Club
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A.3.2.4. Egyesületi szakmai vezetők hőlégballon szakterületen

Egyesület

Vezetőoktató

Active Ballonsport Kft.

Konecsni János

Adventure Ballon Kft

Koch Róbert

Aero-Club Hajdúszoboszló

Komódi Gábor

Alba –Ballon Rep. Egyesület

Németh Zoltán

Ballon Klub Győr SE.

Török Sándor

Bibity és Társa Kft

Bibity István

Budapest Ballon Club

Aklán AAttila

DÉGÁZ Hőlégballon Klub

Kovács János Gyula

DUNAFERR Repülőklub

Regős Csaba

Fly-Végh

Végh Sándor

Gemenec Hőlégballon SE

Morvai Tibor

Globo Kanizsa Hőlégballon és
Szabadidő SE

Horváth Ferenc

HÉLIOS Kft SE.

Gyarmati István

Hírős Ejtőernyős és
Hőlégballon SE

Sutus András

Hőlégballon Klub Keszthely

Sidlovits László

Kaiser Ballon Klub SE

Nagy Péter

Eredeti Kiadás
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Posta cím
Telefon, E-mail
2162 Őrbottyán, Nyár u. 38.
20/7779795
koni@activeballon.hu
2317 Szigetcsép, Napos u. 49.
30/9210456
koch@t-email.hu
4200 Hajdúszoboszló, Liszt F. u. 10.
20/7779757
komodiballon@freemail.hu
8000 Székesfehérvár, Lévai u. 18.
20/7779080
zonemeth@datatrans.hu
9153 Öttevény, Hunyadi út 7.
20/7779071
ballonteamgyor@freemail.hu
7683 Helesfa, Fő út 88.
20/7710039
bibity.istván@gmail.com
1087 Budapest, Stróbl A. 7/g 255
20/9516841
bpballon@freemail.hu
6701 Szeged Pf.6
30/6558692
kovacs.janos@egaz-degaz.hu
2401 Dunaújváros, Pf.:161
20/3990220
bringa@tloppi.hu
4028 Debrecen, Abonyi u. 4/c
20/7779070
flyvegh@chello.hu
7100 Szekszárd, Körösi Cs. Út 18. ¼
30/4128046
morvait@citromail.hu
8800 Nagykanizsa, Bajcsi Zs. U. 23/B
30/9390751
globoballon@chello.hu
5000 Szolnok, Tölgy u. 17..
30/9387888
igyarmati@externet.hu
6000 Kecskemét, Báthory u. 3/a
30/2445857
suti.eva@citromail.hu
8391 Sármellék, Dózsa u. 113.
30/3789278
sidlovits.laszlo@kogaz.hu
9423 Ágfalva, Lépésfalvi út 32.
20/5657203
Peter.nagy@gwzrt.com
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Kanizsa Hőlégballon Klub
Kiskunfélegyházi
Ejtőernyős Klub

Varga József

Repülő

Műegyetemi
Egyesület

és
Rácz Szabó Mihály

Sportrepülő

Nagy Lufi Hőlégballon SE.
NOTHEISZ BALLON
Kereskedelmi Kft.

Ipari

Kardos Miklós

Döme Tibor
és
Bagyula Norbert

Nyíregyházi
Repülő
Ejtőrenyős Klub

és
Mányik Tibor

Opitz Nándor Repülőklub

Szabó Péter

Pannónia Óbuda
Rep. Klub

Csók László

Phonix
Egylet

Hőlégballon

Hőlégballon

Repülő
Dr. Szigligeti Tibor

Profi – Copy ’99 Kft

Juhász Zoltán

Royal Ballon Klub

Czerpán Miklós

Sky Team Hőlégballon Repülő
Közhasznú Egyesület

Pálosfalvi Brúnó

Tisza Repülőklub

Tóth Péter

Tiszai Ballon Klub

Barta Vince

UNIO Hőlégballon Szabadidő és
Sportrepülő Egyesület

Beleznay Péter

Unigue Ballonsport Klub

Császár Dalma

West-Air Club SE

Oross János

Wolters-Kluwer Kft.

Szabó Péter
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8800 Nagykanizs, Batthyány u. 28.
30/9990873
gabszi@freemail.hu
6100 Kiskunfélegyháza Szendrei J. u.
24.
70/5761268
r.sz.mihaly@freemail.hu
1138 Budapest, Dagály u. 11
20/7779040
ballon51@axelero.hu
1148 Budapest, Nagy Lajos kir. u.64
20/7779074
dome tibor@freemail.hu
7603 Pécs, Pf.: 145
30/5871656
info@notheiszballon.hu
4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 46.
20/7779083
manyiktibi@freemail.hu
1154 Budapest, Szerencs u. 176.
30/9494311
ballon@freemail.hu
1035 Budapest, Szentendrei út 29.
5/26
30/9502058
csoklaci@budapest.hu
1102 Budapest, Körösi Cs. Sétány 4
30/9211627
Dr.szigligeti@axelero.hu
8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u. 14.
30/2076579
juhaszizoltan@gmail.com
8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 4.
30/9949317
ballon65@freemail.hu
8000 Szekesfehérvár, Károly J. u. 34.
30/3455926
skteam@t-email.hu
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a
70/3198595
ha913@fibermail.hu
3587 Tiszapalkonya, Arany J. út 4/A
20/7779966
ballon@vipmail.hu
1194 Budapest, Temesvár u. 125.
70/7779966
beleznaypeter@freemail.hu
1192 Budapest, Tass u. 16.
30/6854917
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MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
A.4. – A növendékek fegyelmezettsége és fegyelmezési intézkedések
A.4.

Növendékek fegyelmezettsége és fegyelmi intézkedések.

A.4.1 A fegyelem a pilóta pályafutásának fontos része. A repülési szabályok, a biztonsági
követelmények betartása, éppúgy mint a hivatás és felelősség tudat.
Ezek vonatkoznak a növendékekre is, akik a megfelelő célok kiválasztásával elő tudják mozdítani, hogy a
repülésben érett felnőtként viselkedjenek.
Az MRSz RF képzési szervezet növendékeinek is sugalnia kell a fegyelmezettséget, a repülés iránti
elkötelezettséget.
A.4.2. Fegyelmezési intézkedések
A.4.2.1 Látogatottság
Az MRSz RF Alapkiképző Szervezet elvárja növendékeitől a repülésiránti elhívatottságot, melynek meg
kell nyilvánulnia a következőkben:
- tanfolyamok látogatosága,
- gyakorlati képzések – kihagyás nélküli - folyamatosságára való törekvés
- hosszabb kihagyás utáni felzárkóztató foglalkozások igénybe vétele, stb.
A.4.2.3. Fizikai állapot, alkohol, gyógyszerek és gyógyszerezés
A növendék köteles minden repülési feladatra megfelelően kipihent, és fitt állapotban megjelenni. Nem
engedhető meg, hogy bármely növendék fáradtan üljön repülőgépbe.
Alkoholos befolyásoltság alatt repülőgép vezetés nem megengedett. Így fontos, hogy repülésre való
jelentkezés előtti 12 órában tartózkodjon a növendék alkohol fogysztásától. Ezt időszakosan, szúrópróba
szerűen szondáztatással ellenőrizni szükséges. Alkoholos befolyásoltság alatt repülésre jelentkező
növendék, a képzés alól azonnali hatállyal felfüggesztésre kerül.
A gyógyszerek bizonyos köre koncentráció zavart, bódultságot, álmatlanságot okozhat. Fontos, hogy
receptre felírt gyógyszer esetén minden esetben konzultáljunk orvosunkkal, hogy ajánlható e repülés. Ha
recept nem szükséges akkor pedig figyelmesen olvassuk el a tájékoztatót. Ha bármi nem világos, vagy
csak a kétely apró gyanuja is felmerül, azonnal kérjük ki repülőorvos véleményét.
A.4.2.4. Dohányzás és mobil telfonok használata
Dohányozni tilos általánosságban a repülőtérhez tartozó kiszolgáló épületekben, kivételt képeznek a
dohányzásra kijelölt helyek. Tilos még a dohányzás a repülőgép hangárokban, repülőgépek közelében,
és repülőgépekben, valamint az üzemanyag kút közelében.
Tilos mobilelfont használni repülési tevékenység közben. Ide sorolandó a repülésre való felkészülés, és
repülés utáni megbeszélés időtartama is.
A.4.2.5. Tisztaság
A felkészülő, pihenő helyiségek, hangárok és repülőgépek tisztántartása a növendék felelőssége is.
Minden növendék köteles az általa létrehozott szemetet eltávolítani a helyiségeket, és a repülőgépeket
szemét, és saját holmi nélkül átadni.
A.4.3. Fegyelem
Minden repülést az összes résztvevő az elvárt maximális fegyelemmel és odafigyeléssel köteles
végrehajtani.
A fegyelem megsértése esetén az MRSz vagy az egyesület szakmai vezetőjét értesíteni kell, aki megteszi
a szükséges intézkedéseket.
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MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
A.5. – Repülés engedélyezése
A.5.

Repülések jóváhagyása / felhatalmazás repülésre

A.5.1. Az MRSz RF Képzési Szervezet keretében repüléseket az alábbiak szerint lehet végrehajtani:
- egyesületi tulajdonú légijárművekkel, klub tagsággal rendelkező személy
Szakmai Vezető engedélyével végezhet repüléseket,

az egyesületi

- MRSz üzemben tartásban működő, de nem egyesületi repülőgéppel az MRSz tagsággal
rendelkező személy a tulajdonos beleegyezésével, a Szakmai Vezető engedélye alapján végezhet
repüléseket,
- idegen tulajdonú repülőgépekkel a képzési szervezet és a tulajdonos között létrejött szerződés
értelmében az egyesületi Szakmai Vezető engedélye alapján végezhető repülés,
- MRSz üzembentartásban működő, MRSz tagsággal nem rendelkező személy, csak az MRSz
Főpilóta által kiadott betétlap birtokában végezhet repüléseket.
A betétlap minden év december 31-én érvényét veszíti.
A betétlap kiadását a Főpilóta, vagy az általa megbízott oktató személy ellenőrző repülése előzheti meg.
A repülések lebonyolításának további feltételei:
-

Érvényes szakszolgálati engedély.
repülésre.

A lejárat napját követően a megújításig, nincs mód

-

Érvényes 1. vagy 2. kategóriás orvosi. A lejárat napját követően a megújításig, nincs mód
repülésre.

-

Folytonosság biztosítása érdekében minden pilótától elvárt a repült óráinak megfelelően,
30 napon belül egy repülés 100 repült óra alatt
120 napon belül egy repülés 100 – 300 repült óra között
180 napon belül egy repülés 300 – 1000 repült óra között
360 napon belül egy repülés 1000 repült óra fölött.

-

Betartani az időjárási minimumokat

A.5.2. Repülések lebonyolításának feltételei
-

a képzések lebonyolítását, és annak követelmény rendszerét szakáganként a Kiképzési
Kézikönyv tartalmazza.

-

bármely szakágban, képzésben részt vevő növendék pilóta (SPL) egyedül repülést csak
oktatói felügyelet mellet végezhet, egészen a szakszolgálati engedélyének kézhezvételének
napjáig.
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MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
A.6. – Repülési programok előkészítése

A.6.

Repülési programok előkészítése

6.1.
A nem közforgalmú repülések vezetését az adott üzemnapra kijelölt repülési üzemvezető végzi. A
repülési üzemvezető kirendeléséről, illetve megbízásáról a Szakmai Vezető köteles gondoskodni.
A.6.2. Ha egy repülőtéren több indulóhelyről történnek a repülések, indulóhelyenként külön repülési
üzemvezetőt kell megbízni. Ez esetben a megbízónak a repülések összehangolása érdekében , az alá- és
fölé rendelést is meg kell határoznia.
A.6.3. A repülések biztonságos végrehajtása érdekében, ha a repülőüzem létszáma megköveteli –
különös tekintettel az iskola rendszerű kiképzésekre a repülési üzemvezető munkájának
megkönnyítése érdekében még az alábbi szolgálatok jelölhetők ki:
repülés ügyeletes,
időmérő,
6.4.
-

A repülésre történő felkészülést felosztjuk :
előzetes felkészülésre,
repülés előtti felkészülésre

Az előzetes
-

felkészülés magában foglalja a következőket:
az előzőleg végrehajtott feladat közben elkövetett hibák elemzése és kiértékelése,
a rep. Üzemnap rendellenességeinek elemzése (rep.szabályok megsértése)
a repülési üzemnapra kitűzött feladatok közlése a repülőgép vezetőkkel,
a repülőgép vezetők személyenkénti felkészítése, a kiképzési fok, valamint az előző
feladatoknál elkövetett hibák figyelembevételével,
a felkészítés elsajátításának ellenőrzése visszakérdezés formájában.

Repülés előtti felkészülés tartalma:
a végrehajtandó feladat pontosítása,
az adott géptípuson a végrehajtás technikája,
a meteorológiai helyzet és annak változásával kapcsolatos feladatok,
a légihelyzet tisztázása az indításkor és a feladat végrehajtása közben,
az előírt okmányok, felszerelések meglétének ellenőrzése.
A.6.5. Repülések végrehajtását szakáganként az alábbi mellékletek tartalmazzák:
1. sz. mell.: A közforgalmon kívüli motoros repülések végrehajtási utasítása,
2. sz. mell.: Utasítás a vitorlázórepülések végrehajtására.
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MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
A.7. – A légijármű parancsnok

A.7.

A légijármű parancsnok.

A légijármű parancsnoka a szakszemélyzetnek az az előírt szakszolgálati engedéllyel rendelkező tagja,
akit e feladat ellátására a légijármű üzembentartója jelöl ki.
-

a lajstromozásra nem kötelezett légijármű parancsnoka a légijármű vezetője,

-

motor nélküli légijárműnek motoros légijárművel való vontatásakor az egész vontatmány
parancsnoka a motoros légijármű vezetője,

-

az oktatóval együtt végzett kiképző repülés közben a kiképzést folytató oktató légijármű-vezető
a parancsnok,

-

a kiképzés alatt álló légijármű-vezető növendéket az önálló repülési feladatának teljesítése
közben parancsnoknak kell tekinteni,

-

amennyiben két azonos szakszolgálati engedéllyel (oktató) rendelkező személy repül, a gép
parancsnokát a szakmai vezető, vagy az általa megbízott jelöli ki,

-

amennyiben nem oktatókról van szó, a parancsnok csak a vezető ülésben foglalhat helyet,
(vitorlázógép esetében csak az első ülésben)
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MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
A.8. – A légijármű parancsnok felelőssége

A.8.

A légijármű parancsnok felelőssége.

A.8.1. Repülés előtt köteles
meggyőződni a repüléshez szükséges személyzet jelenlétéről, azok munkaképességéről,
irányítani a személyzet felkészülését és ellenőrizni azokat,
útvonalrepülés esetén tanulmányozni az útvonalat és minden olyan információt, ami
befolyásolja a repülési feladat végrehajtását,
meghatározni a feladat végrehajtásához szükséges üzemanyag mennyiséget a vonatkozó
Légügyi utasítások alapján,
végrehajtani a légijármű átvételét az érvényes előírások alapján,
ellenőrizni a légijármű terhelését és súlyponthelyzetét,
visszamenőleg ellenőrizni a légijármű munkanaplóját,
A.8.2. Repülés alatt köteles:
irányítani és ellenőrizni a személyzet tevékenységét a repülés végrehajtása során az
előírások, a repülési szabályok valamint az irányítás utasítása szerint,
ellenőrizni a repülés végrehajtása során a légiüzemeltetési utasítás szerint a légijármű
működését,
betartani a személyi, repülőtéri időjárási minimumokat,
betartani a repülési tervet,
mindent megtenni a repülés biztonságos végrehajtásáért,
A.8.3. Repülés után köteles:
a légijármű nyűgözésére, tárolására intézkedni,
a REPÜLÉSI LAP-ot, pilóta jelentést kitölteni
a napi repülését saját repülési okmányaiba dokumentálni,
a légijárművön észlelt hibákat a munkanaplóba bejegyezni, intézkedni azok kijavítására.
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MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
A.9. – Utasok szállítása

A.9. Utasok szállítás
A.9.1 Az MRSz RF kiképző szervezet utas szállítással nem foglalkozik.
Utasok szállítása tilos minden kiképző repülés folyamán .
Kivételt képeznek a következő esetek:
- kiképzés alatt álló növendék, mint megfigyelő lehet jelen a hátsó ülésen, ha az oktató mint
parancsnok pilóta a fedélzeten van. Ehhez a feladatát repülő növendék beleegyezése is
szükséges.
- a kiképző szervezetet támogatni kívánó sponzor jelöltek, mint utas szállíthatók a hátsó ülésen,
ha az oktató, mint parancsnok pilóta a fedélzeten van. Ebben az esetben a feladatát repülő
növendék beleegyezése is szükséges.
- szülők, családtagok, barátok jelenlétükkel a növendéket a feladat végrehajtásában erősen
befolyásolhatják, ezért Ők így nem szállíthatók.
A.9.2. Személyszállítás vontatást végző géppel
Vontató repülőgéppel vontatás közben csak a szakmai vezető (főpilóta) engedélyével szállíthatók
személyek.
A személyek száma a vontatópilótán kívül a „Légiüzemeltetési utasításban” meghatározottak szerinti
lehet, azonban e létszámba bele számít a vitorlázógépben üllő személyek száma is
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Nem vonatkozik
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MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
A.10. – A légijármű dokumentációja
A.10. A légijármű dokumentációja
A.10.1. A légijármű fedélzetén rendszeresített okmányok.
-

LÉGIÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS – rendeltetése a repülés végrehajtása során esetlegesen
felmerülő vitatott helyzetek, észrevételek pontosítása és tisztázása,. Minden légijármű
fedélzetén a lajstromjelnek megfelelő, hitelesített példányt kell elhelyezni amely tükrözi a
légijármű mindenkori – egyedi – felszereltségét, korlátozásait.

-

LAJSTROMOZÁSI BIZONYÍTVÁNY – az NKH LI által kiadott bizonyítvány, ami bizonyítja,
hogy a légijármű a Magyar Köztársaság lajstrom jegyzékében szerepel. Ez a bizonyítvány a
kiadás dátumát, a légijármű és a légijármű tulajdonos adatait tartalmazza.

-

LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNY - a NKH LI által kiadott bizonyítvány, mely a megfelelő
vizsgálat eredményeképpen tanúsítja,
hogy
a
repülőgép
a
légialkalmassági
követelményeknek megfelel, egyúttal kitér azokra a feltételekre, melyeket a légügyi hatóság
a repülés biztonsága érdekében meghatároz.

-

LÉGIJÁRMŰ RÁDIÓÁLLOMÁS ENGEDÉLY – a légijárműbe szerelt hírközlő berendezések,
rádióhullámot kibocsátó berendezések használatának elengedhetetlen tartozéka, a vonatkozó
rendeletek szerint kiállított üzemeltetési engedély,

-

FEDÉLZETI NAPLÓ – a repülés végrehajtás navigációs és rádióösszeköttetési forgatókönyve,
mely rendeltetése egyrészt navigációs jellegű – az előzetes számításokon alapuló, részletes,
a repülés fázisait követő – adatok ismertetése, másrészt a végrehajtás során kapott
utasítások közlemények, tájékoztatások rögzítése, dokumentálása.

-

HAJÓZÓ TÉRKÉP – az útvonal repülések végrehajtásához használatos
méretarányú térkép, amely a tervezett útvonal repülésre előlett készítve.

-

REPÜLÉSI UTASÍTÁS - a repülés alapvető adatait, a kiadott engedélyeket meghatározó
okirat, mely feljogosítja és kötelezi a feltüntetett hajózó személyzetet a leírt repülési feladat
végrehajtására. A repülési utasítást a SSzamai Vezető, vagy megbízottja írja alá.

-

METEOROLÓGIAI DOKUMENTUMOK – a repülési útvonalra, a cél és kitérő repülőterekre
kiadott meteorológiai tájékoztató kiadvány, adat. (METAR, TAF stb.)

1:500.000

A.10.2. Előkészítéshez szükséges okmányok
-

LÉGIJÁRMŰ MUNKANAPLÓ – a repülés előkészítés, illetve a repülés utáni műszaki
észrevételek, javítások dokumentálására rendszeresített könyv. A légijármű replés előtti
előkészítését a szerelő, a gép átvételét pedig a repülőgép parancsnok aláírásával igazolja.
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MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
A.11 – A dokumentumok megőrzése

A.11. A dokumentumok megőrzése
A.11.1. Az Alapképzési Szervezet (RF) a következő nyilvántartásokat vezeti és őrzi legalább 5 évig.:
- minden egyes növendék vonatkozásában a földi, repülési és földi repülés-gyakorló
berendezésen történő képzés adatait,
- képzési naplókat,
- az oktatók által összeállított részletes és rendszeres előrehaladási beszámolókat, a felmérőkkel,
az időszakos minősítő repülések és földi vizsgák dokumentációjával együtt,
- személyi nyilvántartást, úgymint jogosítások, orvosi minősítések érvényességi ideje,
- műszaki nyilvántartások,

A.11.2 A repülőszemélyzet képesítéseinek nyilvántartása

Dokumentum megnevezése

Megőrzés
Időtartama

Elméleti vizsga jegyzőkönyv
Típusvizsga jegyzőkönyv
Képzési napló (személyre szóló)
Tervezési munkafüzet
Orvosi minősítés másolata
Szakszolgálati engedély másolata

Helyszíne

5 év
5 év
5 év
5 év
Érvényességi idejéig
Érvényességi idejéig

Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda

Megőrzés
Időtartama
Amíg magyar lajstromba van
Lejáratig
Lejáratig
Lejáratig
Repülőgép élettertalmáig
Repülőgép élettartalmáig
Utolsó bejegyzés után 5 évig
Utolsó bejegyzés után 5 évig
Repülőgép élettartalmáig

Helyszíne
Repülőgép fedélzetén
Repülőgép fedélzetén
Repülőgép fedélzetén
Repülőgép fedélzetén
Repülőgép fedélzetén
Mü. irodában elzárva
Mü. irodában elzárva
Mü. irodában elzárva
Mü. irodába elzárva

A.11.3. Műszaki
Dokumentum megnevezése
Légijármű lajstromozási bizonyítvány
Légialkalmassági bizinyítvány
Biztosítási fedezet igazolás
Rádio engedély okírat
Légiüzemeltetési utasítás
Repülőgépkönyv (sárkány és motor)
Időmérő könyv
Előkészítési napló
Ápolási jegyzőkönyvek (Iratgyűjtő)
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A.12.- A repülőgép személyzet képesítéseinek nyilvántartása
A.12. A repülőgép személyzet képesítéseinek, képzésének nyilvántartása (szakszolgálati
engedélyek és jogosítások).

A képzési szervezet (egyesület) repülőtéri hivatalos helységében táblázatos formában kell kifüggeszteni
az alábbiakat:
- képzési csoportonként (alap-, típus-, osztályos képzés stb.) kiképzési tervtáblát,
- szakszolgálati engedélyesek névjegyzékét amelynek tartalma a:
-

név
szakszolgálati engedély szám
képesítés, jogosítás
szakmai érvényesség ideje,
orvosi érvényesség ideje

A táblázatok naprakészen tartásáért felelősek a csoportvezető oktatók, ennek ellenőrzése az egyesület
Szakmai Vezetőjének kötelessége.
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A.13. Meghosszabbítás ( egészségügyi alkalmasság és jogosítások)
A.13.1. Szakmai meghosszabbítás
A szakszolgálati engedélyek, jogosítások érvényességi idejének meghosszabbításának és megújításának
módját a 32/2009. (VI.30.) KHEM rendelet határozza meg a különböző szakterületekre az alábbiak
szerint
VITORLÁZÓREPÜLŐ SZAKTERÜLET.
Vitorlázó jogosítás (GR) érvényességi idő meghosszabbítás, megújítás (7. mell. 2.fej.)
2.2.2.1. Érvényességi idő
(1) A GR a kiadástól számított 2 évig érvényes. Az érvényességi időszakon belüli meghosszabbítás esetén
a lejárati dátumtól számított 2 évig érvényes.
(2) A GR érvényességi idejének lejártát követően a szakszolgálati engedély engedélyese nem
gyakorolhatja a szakszolgálati engedélyből származó, a 2.1.1. pontban meghatározott előjogokat.
2.2.2.2. Meghosszabbítás
(1) A GR meghosszabbítás érdekében vitorlázó-repülőgépen a kérelmezőnek teljesítenie kell a jogosítás
lejárati dátumát megelőző 24 hónapban 12 havonta 10 óra repülést és legalább 10 felszállást és
leszállást. A felszállások közül legalább egynek csőrlésből és egynek vontatásból kell történnie.
(2) Ha a kérelmező nem teljesíti az (1) bekezdésben meghatározott feltételt a GPL GR meghosszabbítás
érdekében készség-ellenőrzést kell végrehajtani.
(3) A készség-ellenőrzés követelményét és eljárását a 3. függelék tartalmazza.
2.2.2.3. Megújítás
(1) A GR érvényességi idejének lejártát követően oktatóval gyakorlatba hozó repülés és azt követően
készség-ellenőrzés szükséges.
(2) A gyakorlatba hozó repülés során az oktató ellenőrzi, hogy a kérelmező készségellen őrzési repülésre
bocsátható.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott ellenőrzés tényét az oktató a kérelmező repülési naplójába köteles
bejegyezni.
Vitorlázó repülési oktatói jogosítás (FI(G) (7.mell. 2. fej.)
2.3.3.1. Érvényességi idő
(1) A FI(G) a kiadástól számított 2 évig érvényes. Az érvényességi időszakon belüli meghosszabbítás
esetén a lejárati dátumtól számított 2 évig érvényes.
(2) A FI(G) érvényességi idejének lejártát követően a szakszolgálati engedély engedélyese nem
gyakorolhatja a szakszolgálati engedélyből származó a 2.3.1. pontban meghatározott előjogokat.
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2.3.3.2. Meghosszabbítás
(1) A FI(G) meghosszabbítás érdekében vitorlázó-repülőgépen a kérelmezőnek teljesítenie kell a
jogosítás lejárati dátumát megelőző 24 hónapban 12 havonta 20 óra repülést és legalább 20 felszállást
és leszállást. A felszállások közül legalább egynek csőrlésből és egynek vontatásból kell történnie.
(2) A jogosítás érvényességi ideje alatt 10 óra repülő oktatás kell, hogy legyen, amely repülési idő
beszámítható az (1) bekezdésben meghatározott repülési időbe.
(3) Ha a kérelmező nem teljesíti az (1)-(2) bekezdésben meghatározott feltételt a FI(G) jogosítás
meghosszabbítás érdekében készség-ellenőrzést kell végrehajtani.
2.3.3.3. Megújítás
(1) A FI(G) érvényességi idejének lejártát követően oktatóval gyakorlatba hozó repülés és azt követően
készség-ellenőrzés szükséges.
(2) A gyakorlatba hozó repülés során az oktató ellenőrzi, hogy a kérelmező készségellen őrzési repülésre
bocsátható.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott ellenőrzés tényét az oktató a kérelmező repülési naplójába köteles
bejegyezni
Vitorlázó repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(G)) (7. mell. 3.fej.)
3.1.3.1. Érvényességi idő
A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(G)) a kiadástól számított 3 évig érvényes.
3.1.3.2. Újraengedélyezés
(1) Az újbóli engedélyezéshez a vizsgáztatónak évente legalább két jártassági ellenőrzést, vagy készség
ellenőrzést kell végrehajtania a három éves érvényességi időszakon belül.
(2) A megbízás ideje alatt évente legalább egyszer egy jártassági ellenőrzés vagy készség ellenőrzés
végrehajtása során jelen kell lennie egy légiközlekedési hatósági felügyelőnek, vagy erre a feladatra
megbízott rangidős vizsgáztatónak, aki kiértékeli a vizsgáztatást. Ezen kiértékelés alapján a
légiközlekedési hatóság újraengedélyezheti a repülés-vizsgáztatói felhatalmazást.
MOTOROSREPÜLŐ SZAKTERÜLET
Vontató jogosítás (11. mell. 1. fej.)
4.3.1. Érvényességi idő
(1) A 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 szakszolgálati engedély engedélyese
nem gyakorolhatja a jogosításból származó előjogokat.
1.4.3.2. Meghosszabbítás
(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megelőző 2 évben évenként 20 db vontatást
hajtott végre, akkor a jogosítás 2 évre meghosszabbítható.
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(2) Ha a jogosítás engedélyese az 1.4.3.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem teljesíti, akkor
gyakorlatba hozó repülésen kell részt vennie vontató jogosítással rendelkező repülési oktatóval (FI(A)),
amit a repülési naplóban e rendeletre való hivatkozással rögzíteni kell, továbbá az 1.4.2.6.2. pontban
meghatározottak szerint készség ellenőrzést kell végrehajtania vontató jogosítással rendelkező repülésvizsgáztatóval FE(A).
1.4.3.3.Megújítás
A kérelmezőnek az 1.4.2.2.-1.4.2.6. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.
Terepvontató jogosítás (11.mell. 1.fej.)
1.5.3.1. Érvényességi idő
(1) A terepvontató jogosítás a kiadástól számított 2 évig érvényes, feltéve, hogy a vontató jogosítás ez
idő alatt érvényben marad. Az érvényességi időszakon belüli meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól
számított 2 évig érvényes.
(2) A terepvontató jogosítás érvényességi idejének lejártát követően a szakszolgálati engedély
engedélyese nem gyakorolhatja a jogosításból származó előjogokat.
(3) A vontató jogosítás érvényességi idejének lejártát követően a szakszolgálati engedély engedélyese
nem gyakorolhatja a terepvontató jogosításból származó előjogokat.
1.5.3.2. Meghosszabbítás
(1) Ha a 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 1.5.3.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem teljesíti, akkor
gyakorlatba hozó repülésen kell részt vennie terepvontató jogosítással rendelkező repülési oktatóval
(FI(A)), amit a repülési naplóban e rendeletre való hivatkozással rögzíteni kell, továbbá az 1.5.2.6.2.
pontban meghatározottak szerint készség ellenőrzést kell végrehajtania terepvontató jogosítással
rendelkező repülés-vizsgáztatóval FE(A).
1.5.3.3. Megújítás
A kérelmezőnek az 1.5.2.2.-1.5.2.6. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.

BALLON REPÜLŐ SZAKTERÜLET
Ballon jogosítás (BR) érvényességi idő, meghosszabbítás, megújítás (5. mell. 2. fej.)
2.2.2.1. Érvényességi idő
(1) A BR a kiadástól számított 2 évig érvényes. Az érvényességi időszakon belüli meghosszabbítás esetén
a lejárati dátumtól számított 2 évig érvényes.
(2) A BR érvényességi idejének lejártát követően a szakszolgálati engedély engedélyese nem
gyakorolhatja a szakszolgálati engedélyből származó, a 2.1.1. pontban meghatározott előjogokat.
2.2.2.2. Meghosszabbítás
(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megelőző 2 évben 12 hónaponként 5 indítást
és emelkedést végrehajtott és 12 hónaponként 10 órát repült, akkor a jogosítás 2 évre
meghosszabbítható.
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(2) Ha a jogosítás engedélyese a 2.2.2.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem teljesíti, akkor
gyakorlatba hozó repülésen kell részt vennie repülés oktatóval (FI(B)), amit a repülési naplóban e
rendeletre való hivatkozással rögzíteni kell, továbbá a 2.2.1.3.2. pontban meghatározottak szerint
készség ellenőrzést kell végrehajtania repülés vizsgáztatóval FE(B).
2.2.2.3. Megújítás
A kérelmezőnek a 2.1.2. és a 2.2.1. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.
Ballon repülés-oktatói jogosítás (FI(B)) (5. mell. 2. fej.)
2.3.3.1. Érvényességi idő
(1) A repülés-oktatói jogosítás a kiadástól számított 3 évig érvényes. Az érvényességi időszakon belüli
meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 3 évig érvényes.
(2) A repülés-oktatói jogosítás érvényességi idejének lejártát követően a szakszolgálati engedély
engedélyese nem gyakorolhatja a jogosításból származó előjogokat.
2.3.3.2. Meghosszabbítás
(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megelőző 36 hónapban 10 órát oktatott 12
hónaponként, akkor a jogosítás 3 évre meghosszabbítható.
(2) Ha a jogosítás engedélyese a 2.3.3.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem teljesíti, akkor a
2.3.2.6.2. pontban meghatározottak szerint készség ellenőrzést kell végrehajtania repülés-oktatói
jogosítással rendelkező repülés-vizsgáztatóval FE(B).
Ballon repülés vizsgáztatói felhatalmazás (FE(B)) (5.mell. 3. fej.)
3.1.3.1. Érvényességi idő
A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(B)) a kiadástól számított 3 évig érvényes.
3.1.3.2. Újraengedélyezés
(1) Az újbóli engedélyezéshez a vizsgáztatónak évente legalább két jártassági ellenőrzést, vagy készség
ellenőrzést kell végrehajtania a három éves érvényességi időszakon belül.
(2) A megbízás ideje alatt évente legalább egyszer egy jártassági ellenőrzés vagy készség ellenőrzés
végrehajtása során jelen kell lennie egy légiközlekedési hatósági felügyelőnek, vagy erre a feladatra
megbízott rangidős vizsgáztatónak, aki kiértékeli a vizsgáztatást. Ezen kiértékelés alapján a
légiközlekedési hatóság újraengedélyezheti a repülés-vizsgáztatói felhatalmazást.
ULTRALIGHT REPÜLŐ SZAKTERÜLET
Ultralight repülőgép jogosítás (ULR) (9. mell. 2. fej.)
2.2.2.1. Érvényességi idő
(1) A ULR a kiadástól számított 2 évig érvényes. Az érvényességi időszakon belüli meghosszabbítás
esetén a lejárati dátumtól számított 2 évig érvényes.
(2) A ULR érvényességi idejének lejártát követően a szakszolgálati engedély engedélyese nem
gyakorolhatja a szakszolgálati engedélyből származó, a 2.1.1. pontban meghatározott előjogokat.
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2.2.2.2. Meghosszabbítás
(1) Ha a 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.
(2) Ha a jogosítás engedélyese a 2.2.2.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem teljesíti, akkor
gyakorlatba hozó repülésen kell részt vennie repülés oktatóval (FI(UL)), amit a repülési naplóban e
rendeletre való hivatkozással rögzíteni kell, továbbá a 2.2.1.3.2. pontban meghatározottak szerint
készség ellenőrzést kell végrehajtania repülés vizsgáztatóval FE(UL).
2.2.2.3. Megújítás
A kérelmezőnek a 2.1.2. és a 2.2.1. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.
Ultralight repülés oktatói jogosítás (F(UL)) (.9.mell. 2.fej.)
2.3.3.1. Érvényességi idő
(1) A repülés-oktatói jogosítás a kiadástól számított 3 évig érvényes. Az érvényességi időszakon belüli
meghosszabbítás esetén a lejárati dátumtól számított 3 évig érvényes.
(2) A repülés-oktatói jogosítás érvényességi idejének lejártát követően a szakszolgálati engedély
engedélyese nem gyakorolhatja a jogosításból származó előjogokat.
2.3.3.2. Meghosszabbítás
(1) Ha a jogosítás engedélyese a jogosítás lejárati dátumát megelőző 36 hónapban 10 órát oktatott 12
hónaponként, akkor a jogosítás 3 évre meghosszabbítható.
(2) Ha a jogosítás engedélyese a 2.3.3.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem teljesíti, akkor a
2.3.2.6.2. pontban meghatározottak szerint készség ellenőrzést kell végrehajtania repülés-oktatói
jogosítással rendelkező repülés-vizsgáztatóval FE(UL).
2.3.3.3. Megújítás
A kérelmezőnek a 2.3.2.3.-2.3.2.6. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.
Ultralight vontató jogosítás (9.mell. 2. fej.)
2.4.3.1. Érvényességi idő
(1) A 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 szakszolgálati engedély engedélyese
nem gyakorolhatja a jogosításból származó előjogokat.
2.4.3.2. Meghosszabbítás
(1) Ha a 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 a 2.4.3.2. (1) pontban meghatározott feltételeket nem teljesíti, akkor
gyakorlatba hozó repülésen kell részt vennie vontató jogosítással rendelkező repülési oktatóval (FI(UL)),
amit a repülési naplóban e rendeletre való hivatkozással rögzíteni kell, továbbá a 2.4.2.6.2. pontban
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meghatározottak szerint készség ellenőrzést kell végrehajtania vontató jogosítással rendelkező
repülésvizsgáztatóval
FE(UL).
2.4.3.4. Megújítás
A kérelmezőnek a 2.4.2.2.-2.4.2.6. pontokban meghatározottakat kell teljesítenie.
Ultralight repülés vizsgáztatói felhatalmazás (FE(UL)) (9.mell. 3.fej.)
3.1.3.1. Érvényességi idő
A repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(UL)) a kiadástól számított 3 évig érvényes.
3.1.3.2. Újraengedélyezés
(1) Az újbóli engedélyezéshez a vizsgáztatónak évente legalább két jártassági ellenőrzést, vagy készség
ellenőrzést kell végrehajtania a három éves érvényességi időszakon belül.
(2) A megbízás ideje alatt évente legalább egyszer egy jártassági ellenőrzés vagy készség ellenőrzés
végrehajtása során jelen kell lennie egy légiközlekedési hatósági felügyelőnek, vagy erre a feladatra
megbízott rangidős vizsgáztatónak, aki kiértékeli a vizsgáztatást. Ezen kiértékelés alapján a
légiközlekedési hatóság újraengedélyezheti a repülés-vizsgáztatói felhatalmazást.
A.13.2. Egészségügyi alkalmasság.
A polgári légiközlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeit és kiadásuk rendjét
14/2002. (II.26.) KöViM-EüM együttes rendelet határozza meg.

a

A rendelet hatálya a polgári légiközlekedés szakszemélyzetére, a polgári légijármű vezetőjére, a kiképzés
alatt álló növendékre, a gyakornokra, a repülőorvosi központra, a kijelölt vizsgáló repülőorvosra és a
légiközlekedési hatóságra terjed ki.
Az orvosi minősítéshez kötött repülési szakszolgálatok és tevékenységek repülőegészségügyi besorolása
a következő:
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 légijármű pilóta/növendék
pilóta, illetve lajstromozásra nem kötelezett légijármű vezető, légiutaskisérő,

c)

3. Egészségügyi Osztály: légiforgalmi irányító, repüléstájékoztató és gyakornokaik.

Az orvosi minősítés érvényességének időtartama:
a)

az 1. Egészségügyi Osztályú minősítés esetében 12 hónap, a 40. életév betöltése után pedig 6
hónap,

b)

a 2. Egészségügyi Osztályú minősítés esetében 60 hónap a 30. életév betöltéséig, azután 24
hónap az 50. életév betöltéséig, majd 50 év felett 12 hónap,

c)

a 3. Egészségügyi Osztályú minősítés esetén 24 hónap, a 40. életév betöltése után 12 hónap.
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MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
A.13. - Meghosszabbítás
A.13.3. Ellenőrzés
A hosszabbításhoz szükséges repülési idők ellenőrzését és igazolását a repülési okmányok alapján az
oktatók közreműködésével a Szakmai Vezető végzi.
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A.14. – Repülési szolgálati idő és időkorlátozások.
A.14. Repülési szolgálati idő és repülési időkorlátozások (repülés oktatók)
A repülés biztonsága megkívánja, hogy a pilóták mindig kipihenten folytassák repülési
tevékenységüket. Ehhez elengedhetetlen a szolgálati és a repülési idők korlátozása. Mivel a fáradság
valószínűleg veszélyezteti a repülés biztonságát ezért a fáradság elkerülése érdekében biztosítani
szükséges a személyzet számára, a kielégítő pihenési időszakot.
A szolgálati időbe beletartozik a repülésre való felkészülés ideje, melyre minden esetben legalább
60 percet szükséges felszámítani.
Napi szinten a szolgálati időszak nem haladhatja meg a 10 órát, melynek legalább 12 óra
pihenőidőnek szükséges követnie.
Egy 28 napos időintervallumban a szolgálati idő maximális tartama 100 óra.
Egy év alatt, pedig 900 óra.
Éjszakai repülés előtt biztosítani kell a kielégítő pihenést. Minden repülés, ami reggel 6:30LT
előtt, illetve napnyugta után történik éjszakinak minősül.
Az MRSz RF képzési szervezetben kiképzést végző oktatók nagyszámban társadalmi oktatók, ezért a
repülések előtt önkontrol formájában fokozottan vegyék figyelembe a hétköznapi életben jelentkező
problémákból rájuk nehezedő fizikai és lelki terheléseket.
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A.15. – Repülési idő és repülési korlátozások (növendék)
A.15. Repülési szolgálati idő és repülési időkorlátozások (növendékek)
A repülés biztonsága megkívánja, hogy a pilóták mindig kipihenten folytassák repülési
tevékenységüket. Ehhez elengedhetetlen a szolgálati és a repülési idők korlátozása. Mivel a fáradság
valószínűleg veszélyezteti a repülés biztonságát ezért a fáradság elkerülése érdekében biztosítani
szükséges személyzet számára, a kielégítő pihenési időszakot.
A szolgálati időbe beletartozik a repülésre való felkészülés ideje, melyre minden esetben legalább
60 percet szükséges felszámítani.
Napi szinten a szolgálati időszak nem haladhatja meg a 5 órát, melynek legalább 12 óra
pihenőidőnek szükséges követnie.
Egy 28 napos időintervallumban a szolgálati idő maximális tartama 50 óra.
Egy év alatt, pedig 400 óra.
Éjszakai repülés előtt biztosítani kell a kielégítő pihenést. Minden repülés, ami reggel 6:30LT
előtt, illetve napnyugta után történik éjszakinak minősül.
Az MRSz RF képzési szervezetben kiképzés alatt álló növendékek, polgári foglalkozásuk mellet
végzik a kiképzést. A repülések előtt önkontrol formájában fokozottan vegyék figyelembe a hétköznapi
életben jelentkező problémákból rájuk nehezedő fizikai és lelki terheléseket. Repülésben való
részvételüket ennek figyelembe vételével tervezzék.

_____________________________________________________________________
Eredeti Kiadás
Kiadás Dátuma: 2010.01.10.

A.15. Rész
Oldal: 1.

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
A.16. – Pihenési idők (oktatók)
A.16. Pihenési idők (repülés oktatók)
A repülés biztonsága megkívánja, hogy a pilóták mindig kipihenten folytassák repülési
tevékenységüket. Mivel a fáradság valószínűleg veszélyezteti a repülés biztonságát ezért a fáradság
elkerülése érdekében biztosítani szükséges személyzet számára, a kielégítő pihenési időszakot.
Napi szolgálati időszakot legalább 12 óra pihenőidőnek szükséges követnie.
Éjszakai repülés előtt biztosítani kell a kielégítő pihenést. Minden repülés, ami reggel 6:30LT
előtt, illetve napnyugta után történik éjszakinak minősül.

Az MRSz RF képzési szervezetben kiképzést végző oktatók nagyszámban társadalmi oktatók,
ezért a repülések előtt önkontrol formájában fokozottan vegyék figyelembe a hétköznapi életben
jelentkező problémákból rájuk nehezedő fizikai és lelki terheléseket.
A társadalmi oktatók munkájuk
betartására.

és a repülések között törekedjenek a 12 óra pihenőidő
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A.17. – Pihenési idők (növendék)
A.17. Pihenési idők (növendékek)
A repülés biztonsága megkívánja, hogy a pilóták mindig kipihenten folytassák repülési
tevékenységüket. Mivel a fáradság valószínűleg veszélyezteti a repülés biztonságát ezért a fáradság
elkerülése érdekében biztosítani szükséges személyzet számára, a kielégítő pihenési időszakot.
Napi szolgálati időszakot legalább 12 óra pihenőidőnek szükséges követnie.
Éjszakai repülés előtt biztosítani kell a kielégítő pihenést. Minden repülés, ami reggel 6:30LT
előtt, illetve napnyugta után történik éjszakinak minősül.
Az MRSz RF képzési szervezetben kiképzés alatt álló növendékek, polgári foglalkozásuk mellet
végzik a kiképzést. A repülések előtt önkontrol formájában fokozottan vegyék figyelembe a hétköznapi
életben jelentkező problémákból rájuk nehezedő fizikai és lelki terheléseket. Repülésben való
részvételüket ennek figyelembe vételével tervezzék.
A társadalmi növendékek munkájuk
betartására.

és a repülések között törekedjenek a 12 óra pihenőidő
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A.18. – Pilóták repülési naplói
A.18.

Pilóták repülési naplói

Minden pilóta (oktató, növendék, stb.) köteles a 32/2009 KHEM rendeletnek, és a JAR FCL 1
előírásainak megfelelő repülési naplót vezetni.
A napló tartalmának meg kell egyeznie a repülőgépek időmérő könyveiben, és a képzési
szervezet nyilvántartó rendszerében feltüntetett adatokkal.
Az adatok helyességéért a pilóta felelősséggel tartozik.
A Szakmai Vezető, és az általa megbízott oktatók, valamint az adminisztráció vezetésének
felelőse minden képzési feladat befejezése után, illetőleg legalább háromhavonta ellenőrzze azok
helyességét.
A napló vezetés helyességének megtanítása része kell hogy legyen a földi előkészítésnek.
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A.19. – Repülés tervezés
A. 19. Repüléstervezés
A.19.1. Az MRSz Alapképzési Szervezet (RF) több szakágban végez kiképző és sport célú repüléseket. A
repülő üzemek különbözősége miatt a repülések tervezésénél és végrehajtásánál ezen Üzemeltetési
Kézikönyv mellékleteként szereplő repülés végrehajtási utasítások a mérvadók.
Mellékletek:
M.1.

Utasítás a közforgalmon kívüli motoros repülések végrehajtására

M.2.

Utasítás a vitorlázórepülések végrehajtására

A.19.2. A movit repülések tervezésénél a motoros repülések tervezésének szempontjait kell figyelembe
venni, azonban ha a tervezett repülés motornélkülire vált akkor a vitorlázó repülés szabályai előírásai az
érvényesek.
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A.20. - Biztonság
A.20. Biztonság (általános)
A repülésbiztonság a repülőüzemek során minden mást megelőző szempontot jelent mind a hajózó,
mind pedig a kiszolgáló személyzetek számára.
Az összes közreműködő személynek mindent meg kell tenni a légijármű és a rajta tartózkodó személyek
biztonsága érdekében.
Különös figyelmet kell fordítani a lakott területek feletti repüléseknél az emberi életek és azok
vagyontárgyainak megóvására.
Mind a repülés tervezés, mind az üzemeltetés során be kell tartani a repülési korlátozásokat. Tilos olyan
repülést tervezni, ahol a max. felszálló súlyra, üzemanyag mennyiségre, futópálya, leszállóhely
méretekre, stb. meghatározott feltétételek nincsenek biztosítva.
Ha személyzet a repülés végrehajtása során el nem hárítható körülmények között kényszerül valamely
korlátozás túllépésére, köteles a leszállás után jelenteni a Szakmai Vezetőnek.
A hajózó személyzet minden tagja tartsa szem előtt a repülés biztonságot, azt, hogy emberek életéért és
nagy vagyoni értékért felelősek. Kötelesek mindent megtenni a repülések biztonságos, pontos és
fegyelmezett végrehajtása érdekében.
A biztonság mellett ügyelni kell a gazdaságos végrehajtásra is, betartva a típusra előírt normatívákat. A
személyzet tagjainak jól kell ismerni a repülőtechnikát.
A repülés biztonságos végrehajtása megköveteli, hogy a személyzet minden tagja figyelmét a repülésre
fordítsa.
Tilos minden olyan tevékenység a szolgálat ellátásával kapcsolatosan, amely a személyzet bármely
tagjának a figyelmét elvonhatja.
VFR körülmények között a pilóta közvetlenül felelős
más repülőgépekkel, akadályokkal való
összeütközés megakadályozásáért, mind ellenőrzött légtérben, mind pedig ellenőrzött légtéren kívüli
repülések során.
A repülési üzem valamennyi fázisában folyamatosan figyelni kell a rádiólevelezést, ezzel is tájékozódva a
forgalomról.
Tisztázatlannak vélt helyzet esetén azonnali megerősítést kell kérni az irányítótól.
A forgalom folyamatos figyelését irányítói körzetben sem szabad felfüggeszteni, tekintettel arra, hogy az
irányító is tévedhet, ezáltal összeütközésre veszélyes helyzetet teremthet.
A.20.1 Balesetek és események
A.20.1.1. A repülések végrehajtása közben, bele értve a földi mozgást, a repülőgép álló motorral történő
pakolását is, történt minden nemű eseményt, sérülést, akár a géptestben, akár más berendezésben
történt, azonnali hatállyal jelenteni szükséges. Így oldható meg a hiba, sérülés minél hamarabb történő
kijavítása.
A jelentési kötelezettség kiterjed a repülőklub Ügyvezető elnökére, Kiképzésvezetőre, Műszaki vezetőre.
Képzés alatt álló növendék jelentsen az oktatója számára is.
A.20.1.2. Amennyiben a baleset közben a repülőgép súlyosan megrongálódik, a gép javításra is szorul,
esetleg harmadik fél számára is kárt okoz, úgy az eseményt a klub ügyvivő apparátusa jelenti a
repülőeseményt kivizsgáló bizottság számára, illetőleg az érintett hatóságoknak.
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MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
A.20. - Biztonság

A.20.1.3. Akár a fedélzeten, akár a repülőn kívül történő személyi sérülés esetén, haladéktalanul
értesíteni szükséges az orvosi ellátást biztosítani tudó szervezetet. Mentőket.
A.20.1.4. Levegőben történő összeütközés esetén, a gép parancsnoka köteles azonnali hatállyal
megkezdeni a leszállási eljárást. Semmilyen körülmények között nem szabad a repülést tovább erőltetni,
kockáztatva ezzel a további, esetleg súlyosabb kimenetelű események bekövetkeztét.

A.20.2

Balesetek dokumentációja

A.20.2.1 A belesetek jelentési dokumentációja:
-

Repülőgép lajtstromjele és típusa
Pilóta neve
Beleset időpontja
Kiindulási pont és a szándékolt leszállás helye
Baleset földrajzi meghatározása
Tények, feltételek, körülmények, amelyek összefüggenek
a balesettel.
A repülőgép okmányai
A fedélzeten tartózkodók listája, név, cím, foglalás
Repülés tervezés anyagai
Repülési meteorológiai információk anyagai

A.20.3. Események kommunikációja a média felé
A sajtó, televízió, rádióval történő kapcsolattartás a MRSz RF Képzési Szervezet felelős vezetőjének
(főtitkár) a feladata. Mindenkit hozzá kell irányítani. Rajta kívül senki más nem nyilatkozhat, csak az Ő
felkérése alapján. Ha a kapcsolat a médiákkal elkerülhetetlen, akkor a helyszínen jelen lévő rendőri
szerveket fel kell kérni a segítségre.
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B.1. – A repülőgépet leíró feljegyzések
B. Műszaki rész
B.1.-

A repülőgépeket leíró feljegyzések

B.1.1. A képzésre használt valamennyi légijárműnek duplikált elsődleges kormányszervekkel kell
rendelkeznie, amelyet az oktató és a növendék egyidejűleg használhat. Átadható kormányszerv nem
elfogadott.
B.1.2. Az oktatási szervezet (egyesület) rendelkezzen olyan légijárművel amely alkalmas az átesés,
dugóhúzó és más repülési vészhelyzetek bemutatására.
B.1.3. Minden motoros-, motoros vitorlázó- és vitorlázó repülőgép, valamint hőlégballon és UL repülő
saját, a légijárműre kiadott légiüzemeltetési utasítással rendelkezik, melynek részért képezik a
következők:
-

Általános leírás
Üzemeltetési korlátozások
Vészhelyzeti eljárások
Normál üzemeltetési módszerek
Teljesítmény
Karbantartási munkák
Ápolás
Felszerelések jegyzéke
Megengedett súlyhatár diagramok
Berepülési jegyzőkönyv

B.1.4. A légiüzemeltetési utasítás rendeltetése a repülés végrehajtása során esetlegesen felmerülő
vitatott helyzetek, észrevételek pontosítása és tisztázása. Minden légijármű fedélzetén a lajstromjelnek
megfelelő, hitelesített példányt kell elhelyezni, amely tükrözi a légijármű mindenkori – egyedi –
felszereltségét, korlátozásait.
A repülések egységes végrehajtásához a légiüzemeltetési utasításban feltüntetett paramétereket
szigorúan be kell tartani.
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B.1. – A repülőgépet leíró feljegyzések
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B.2. – A repülőgép kiszolgálása
B.2.

A repülőgép kiszolgálása

B.2.1

Karbantartási, műszaki naplók

A repülőgépek előkészítésének, ellenőrzésének, és karbantartási munkáinak a következő előírásai és
jegyzőkönyvei vannak:
-

ellenőrző listák, checklist-k
repülőgépkönyv (sárkánykönyv)
repülőgép motorkönyv
időmérő könyv
előkészítési napló
ápolási jegyzőkönyvek (iratgyűjtő)

Ezek alapján szükséges elvégezni, és előirányozni a következő ápolási, karbantartási, illetve javítási
feladatot.
B.2.2

Karbantartási ciklusok
A repülőgépek a karbantartási ciklusai a következők:
-

50 óránkénti ápolás
100 óránkénti ápolás
200 óránkénti ápolás
12 havonkénti ápolás

Fentiektől eltérő ciklusok előfordulhatnak, amelyek az adott típus műszaki- üzemeltetési utasításaiban
kerülnek meghatározásra.
Az ápolási ciklusok mindegyikénél egy előzetesen meghatározott chechlistet köteles követni a
karbantartást végző szakképzett szerelő.
Az elvégzett munkát a repülőgép sárkány és motorkönyvében a megfelelő helyen kerül dokumentálásra.
B.2.3

Napi használat

B.2.3.1

Repülőgép kiadása a műszak részéről

A repülőgép előkészítése, üzem és kenőanyaggal való ellátása a műszak feladata, melynek elvégzését az
előkészítési naplóba történő bejegyzéssel hitelesítik.
B.2.3.2

Repülőgép átvétele a pilóták részéről

A repülésre kijelölt személyzet köteles a repülőgépet, repülés előtt a légiüzemeltetési, valamint
oktatási kézikönyvben leírtak szerint átvenni, majd az előkészítési naplóban történő bejegyzéssel ezt
hitelesíteni.
B.2.3.3

Repülőgép hibáinak jelentési rendje

A repülések folyamán a parancsnok pilóta részéről felmerülő hibákat, problémákat, jelenteni
szükséges. A jelentés írásban történik, az előkészítési napló erre rendszeresítet rovatában, a jelentést
végző aláírásával.
Az elhárításról is itt jelent az elhárítást végző személy, melyet szintén aláírásával igazol.
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MAGYAR REPÜLŐ Szövetség Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
B.2. – A repülőgép kiszolgálása
B.2.3.4

Repült idők mérése

A repülés után a parancsnok pilóta köteles gondoskodni a repült idő bevezetéséről a gép
időmérő könyvbe. Ennek alapja a repülőgépben található üzemóra számláló.
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B.3.

Vészhelyzeti eljárások

B.3.1.1. Teljesítmény csökkenéssel járó motorprobléma közvetlenül a felszállás után, amivel a nem
folyatatható a felszállás
Gázkar
Fékek

alapjáratra
használni

A rendelkezésre álló idő függvényében
Keverékszabályzó
Gyújtáskapcsoló
Főkapcsoló

szegény helyzetbe a motor leállításához
kikapcsolni
kikapcsolni

B.3.1.2.
Teljesítmény csökkenéssel járó motorprobléma közvetlenül felszállás után, amivel nem
folytatható tovább a felszállás
A maradék pálya elegendő a visszaszálláshoz
Gázkar
Fékek
Fékszárny
Keverékszabályzó
Gyújtáskapcsoló
Főkapcsoló

alapjáratra
leszállás a repülőgéppel
használni
becsukni
szegény helyzetbe a motor leállításához
kikapcsolni
kikapcsolni

B.3.1.3. Teljesítmény csökkenéssel járó motorprobléma közvetlenül felszállás után, amivel nem
folytatható tovább a felszállás
A maradék pálya nem elegendő a visszaszálláshoz (leszállás +/- 30° feszállási iránytól)
Sebesség
Keverékszabályzó
Benzincsap
Gyújtáskapcsoló
Fékszárny
Főkapcsoló
Hevederek
Ajtók
B.3.1.4.

besikláshoz megfelelőt tartani
szegény helyzetbe a motor leállásához
elzárni
kikapcsolni
kitéríteni a legnagyobb helyzetbe
kikapcsolni
megfeszíteni
földet érés előtt kinyitni

Teljesítménycsökkenéssel járó motorprobléma, vagy motormegállás repülés közben
Sebesség
besikláshoz megfelelőt tartani
Újraindítás lehetősége esetén (utazómagasság függvénye, AGL 1500 – 2000 feet alatt
nem próbálkozunk motorindítással)
Porlasztófűtés
bekapcsolni
Benzincsap
nyitva
Keverékszabályzó
dús helyzetben
Gyújtáskapcsoló
BOTH helyzetbe (vagy start helyezet, ha a légcsavar
megállt)
Primer befecskendező
bent, biztosítva

Ha az újraindítás sikertelen, akkor a „kényszerleszállások álló hajtóművel” ellenőrző lista alapján kell
eljárn
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B.3.2. Kényszerleszállások
Sebesség
Benzincsap
Gyújtáskapcsoló
Fékszárny
Transzponder
Rádióforgalmazás
Főkapcsoló
Hevederek
Ajtók
Leszállás
Fékek

besikláshoz megfelelőt tartani
elzárni
kikapcsolni
szükség szerint kitéríteni
7700 kód
vészhelyzet jelentése
kikapcsolni
megfeszíteni
földetérés előtt kinyitni
teljesen kilebegtetett helyzetben
erősen fékezni

B.3.3. Tűz
B.3.3.1. Motortűz a földön, indításkor
Indítózás folytatni, hogy a beinduló motor beszívja a lángokat
Ha a motor beindul
Gázkar
Keverékszabályzó

névleges fordulat néhány percig
kihúzni, szegény helyzetbe a motor
leállításhoz, tűz okozta kár megvizsgálása,
hiba kijavítása ha a tűz után a repülőgép nem
üzemképes műszaki ellenőrzés nélkül.

Ha a motor nem indul be
Indítózás
Külső tűzoltó készülék
Keverékszabályzó
Benzincsap
Gyújtáskapcsoló
Főkapcsoló
Tűz

folytatni, esetleg beindul
készenlétbe helyezni (külső indító személyzet)
kihúzni, szegény helyzetbe
elzárni
kikapcsolni
kikapcsolni
eloltani – tűzoltó készülékkel, vászontakaróval,
tűz okozta kár megvizsgálása, hiba kijavítása.

B.3.3.2. Motortűz repülés közben
A lehető legrövidebb időn belül földet kell érni
Sebesség

besikláshoz megfelelőnél gyorsabban repülni
(ha a tűz nem alszik el, gyorsabban kell siklani, amíg a
lángok leszakadnak. Ezt csak biztonságos magasságban
Lehet végrehajtani)

Benzincsap

elzárni (benzin kifogyasztása a porlasztóból, ha a
motorral elérhető a leszállásra alkalmas, kiválasztott
terep)

Megfelelő magasságban
Kabinszellőzés és fűtés elzárni (szárnytő szellőzést szükség esetén használni)
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Keverékszabályzó
Sebesség

kihúzni, szegény helyzetbe
besikláshoz megfelelő

Kényszerszállást végrehajtani
Sebesség
Benzincsap
Gyújtáskapcsoló
Fékszárny
Transzponder
Rádióforgalmazás
Főkapcsoló
Hevederek
Ajtók
Leszállás
Fékek

besikláshoz megfelelőt tartani
elzárni
kikapcsolni
szükség szerint kitéríteni
7700 kód
vészhelyzet jelentése
kikapcsolni
megfeszíteni
földetérés előtt kinyitni
teljesen kilebegtetett helyzetben
erősen fékezni

B. 3.3.3. Elektromos tűz repülés közben
Főkapcsoló

kikapcsolni
Ha a főkapcsoló kikapcsolása nem kapcsolja le a
fedélzeti elektromos táplálást a főkapcsoló
meghibásodása miatt akkor
Minden fogyasztó
kikapcsolni (gyújtáskapcsoló marad bekapcsolva)
Kabinszellőzés és fűtés elzárni (szárnytő szellőzés, ablak szerint)
Tűzoltó készülék
működtetni
Tűzoltó készülék használata után szellőztessük ki a kabint.
Azonnal meg kell kezdeni a kényszerleszállást, a motorteljesítményt használni a kiválasztott terep
biztonságos megközelítéséhez, utána „kényszerleszállás álló hajtóművel”
B.3.4.

Jegesedés
Porlasztófűtés
Pitot-fűtés
Kabinfűtés
gázkar

bekapcsolni ( látszólag ok nélküli fordulatszámesés
Szívótorok, vagy légszűrő jegesedésre utal)
bekapcsolni
teljesen kinyitni
gázadás, fordulatszám növelés, hogy csökkentsük a
jéglerakódást a légcsavaron

Rádióforgalmazás az időjárási viszonyok miatti útvonal-módosításról
Szálljunk le a legközelebbi működő repülőtéren, ha nagyon gyors a jéglerakódás, szálljunk le alkalmas
terepen
Ha a jéglerakódás a belépőélen meghaladja az ¼ in (6,4 mm) vastagságot, készüljünk el a feltűnően
magas átesési sebességre.
Hagyjuk a fékszárnyakat zárva. Ha a vízszintes vezérsíkon jelentős jég halmozódott fel, az áramlás
fékszárny-nyitás miatti változása a magassági kormány hatásosságának csökkenését okozza.
Nyissuk ki a baloldali ablakot, és ha szükséges kaparjuk le a jeget a szélvédő egy részéről annyira, hogy
a megközelítéshez és leszálláshoz kilássunk.
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Megközelítés

a besikláshoz szükséges sebesség nagyobb a
megszokottnál.
a leszállást vízszintes szárnyakkal hajtsuk végre

Leszállás
B.3.5.

Az elektromos rendszer hibái

B.3.5.1

Töltésjelző lámpa kigyullad, túltöltés (az ampermérő ütközésig kitér a pozitív tartományba)
Alternátor
Alternátor biztosíték
Alternátor

kikapcsolva
benyomva
bekapcsolva

Ha a töltésjelző lámpa újra kigyullad, akkor valóban túltöltés van, ilyenkor le kell kapcsolni a generátort a
rendszerről.
Szükségfogyasztók

kikapcsolni

Nem ellenőrzött légtérben történő repülés esetén az első működő reptéren le kell szállni.
Ellenőrzött légtérben a leadott repülési tervben, vagy az utolsó irányítói utasítás szerint folytatni a
repülést, és végrehajtani a leszállást.
B.3.5.2.

Töltésjelző lámpa kigyullad, fogyasztás (az ampermérő kitér a negatív tartományba.

A töltésjelző lámpa kigyullad alacsony fordulatszám esetén, ha az elektromos terhelés nagy, például
gurulás közben. Ilyen esetben a fordulatszám növelésekor a lámpa kialszik. Ha a töltésjelző lámpa nem
alszik ki, akkor:
Összes fogyasztó
Alternátor biztosíték
Főkapcsoló
Főkapcsoló
Töltésjelző lámpa

kikapcsolni
ellenőrizni benyomott helyzetét
kikapcsolni
bekapcsolni
ellenőrizni, hogy kialudt-e

Ha a töltésjelző lámpa újra kigyullad
Alternátor

kikapcsolni

A repülés folytatásához minimálisan
Szükséges fogyasztók
bekapcsolni
Nem ellenőrzött légtérben történő repülés esetén az első működő reptéren le kell szállni.
Ellenőrzött légtérben a leadott repülési tervben, vagy az utolsó irányítói utasítás szerint folytatni a
repülést, és végrehajtani a leszállást.

B.3.6.

Leszállás magassági kormány nélkül

Trimmeljünk vízszintes repülési helyzetre, a magassági trimmet, majd a gázkar és a trimm
használatával szabályozzuk a siklópályát.
Kilebegtetésnél a gáz levétele orr nehéz nyomatékot hozz létre, a gép így az orrfutóval érne
földet. Ezért ilyenkor a trimmet állítsuk teljesen farok nehézre, és annyi gázt adjunk, hogy a gép három
pont helyzetben érjen földet. Földet érve vegyük le a gázt.
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Ha magassági kormány beékelődés történi, akkor ellentétes értelmű a trimm mozgatás, mert a trimmlap
kis magassági kormányként működik.
B.3.7.

Mágnes hibák

A hirtelen motorrázás vagy durrogás általában mágnes problémákra utal. Ha a gyújtáskapcsolót
BOTH állásból Left ill. Right állásba kapcsoljuk, könnyen megtudhatjuk, melyik mágnes a hibás. A
levegőben történő szériapróbát nagy figyelemmel kell végrehajtani (véletlen motorleállás elkerülése)
Próbáljunk különböző gázhelyzeteket, és dúsítsuk a keveréket, megvizsgálva, hogy tudjuk-e folytatni a
repülést BOTH mágnes helyzetben. Ha nem, akkor kapcsoljuk a jó mágnesre és szálljunk le a
legközelebbi reptéren a hiba kijavítása céljából.
B.3.8.

Alacsony olajnyomás

Ha az alacsony olajnyomás normál olajhőmérséklet kíséri, valószínű, hogy az olajnyomás mérő
műszer, vagy a nyomásszabályozó szelep hibásodott meg. Ha a műszerhez vezető cső szivárog, nem
feltétlenül kell terepen leszállnunk, mert ennek a csőnek az átmérője elég kicsi, nem veszíthetünk
jelentős olajmennyiséget. Tanácsos viszont a legközelebbi reptéren leszállni a hiba elhárítása miatt. Ha
az olajnyomás elvesztése olajhőmérséklet emelkedéssel párosul, készüljünk fel rá, hogy a motor
hamarosan leáll. Csökkentsük azonnal a motorteljesítményt, és válasszuk ki a kényszerleszállás helyét.
Csak annyi teljesítményt használjunk, amennyire terep eléréséhez szükséges.
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B.4.

Rádió és rádiónavigációs berendezés

B.4.1. A repülések végrehajtása során elengedhetetlen a kétoldali rádiókapcsolat, elősegítve ezzel a
repülőgép – föld, repülőgép – repülőgép kommunikációt. A biztonságos repülések végrehajtásának része
a látás mellett, a hallás útján történő információszerzés is.
A repülőgép fedélzetén szükséges két darab szimplex üzemmódban működő kommunikációs rádió.
B.4.2. Rádiónavigációs berendezés
Az általános navigációs feladatok során is, de különösképpen az IR(A) képzés során
rádiónavigációs berendezések segítségével tájékozódunk. Ennek részei azok a berendezések, amelyek
eltérően a kommunikációs rádióktól, csak egy irányban működnek. Egyikük ad, még a másik oldalon csak
vételre képes. Ezek a berendezések használata segíti tájékozódni a repülőgép pilótáját.
B.4.2.1. PPL(A) képzések során a repülőgépekben rendelkezésre kell állnia a következő rádiónavigációs
berendezésnek:
1 db VOR berendezés
1 db ADF berendezés
1 db DME berendezés és/vagy 1 db beépített GPS berendezés
B.4.2.2 IR(A) és CPL(A) képzések során a repülőgépben rendelkezésre kell állnia a következő
rádiónavigációs berendezésnek:
-

1
1
1
1
1

db
db
db
db
db

VOR berendezés
ADF berendezés
DME berendezés és/vagy 1 db beépített GPS berendezés
VOR/ILS berendezésnek
transzponder
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B.5. Megengedett eltérések (ha rendelkezésre áll az MMEL-re alapozva)
Az MRSz Alapkiképző Szervezet (RF) műszaki területen a kiképző repülések végrehajtása folyamán nem
engedélyez eltérést az adott kiképző repülőgép lajstromjelre vonatkozó légiüzemeltetési utasításában
meghatározott korlátozásoktól.

__________________________________________________________________
Eredeti Kiadás
Kiadás Dátuma: 2010.01.10.

B.5. Rész
Oldal: 1.

MAGYAR R4EPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
C.1. - Teljesítmény
C.1. Teljesítmény
A teljesítmény számítást minden esetben az adott repülőgép – lajstromjelre szóló - érvényes
Légiüzemeltetési Utasításában foglalt teljesítményadatok és korlátozások figyelembe vételével kell
elvégezni.
A pilótáknak teljesítményszámításban jártasságának szükséges mértékét a JAR OPS 1 tartalmazza. Ez
függ pilóta éppen aktuális jogosításaitól.
A növendékeknek minden esetben számot kell tudni adni az általuk repült repülőgép fel és leszállásához
szükséges teljesítményről, az adott repülőtéren történő felszálláshoz, illetve leszálláshoz szükséges
maximum üzemanyagról és súlyról.
Ismernie kell az üzemeltetési kézikönyvben feltüntetett számítási adatokat. Végre kell hajtani a megfelelő
fel és leszállási gyakorlatot, JAR OPS-szal egyetértésben.
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C.2. - Repüléstervezés
C.2. Repüléstervezés (üzemanyag, olaj, biztonságos magasság, nav. berendezések, stb.)
C.2.1. Üzem és kenőanyag
Minden repülés megkezdése előtt ellenőrizni szükséges a rendelkezésre álló, és feladat végrehajtásához
szükséges üzem és kenőanyag mennyiségét. A számításoknál a következő fogyasztások figyelembe
vételével szükséges kalkulálni:

Kalkulált fogyasztás
Típus megnevezése

Üzemanyag

Kenőanyag

C- 152
c-172
C-182
Z-142

25 l/h
35 l/h
50 l/h
40 L/H

0,3 l/h
0,3 l/h
0,3 l/h
0,3 L/H

A repülések tervezésénél 30 percre elegendő tartalék szükséges.
Ha a repülés tervezett időtartalma alapján a fogyasztás meghaladja a tartályok befogadó képességét,
akkor szükséges olyan repülőtérrel kalkulálni, ahol az utántöltés megoldható.
A parancsnok pilóta felelőssége gondoskodni a számla kiegyenlítésnek módjáról

C.2.2 Útvonalrepülés
C.2.2.1. Útvonalrepülések tervezésnél figyelembe kell venni a következőket:
Fel és leszállások kivételével minden akadály felett legalább 500 láb magasan szükséges
elrepülni. Ha a domborzat megköveteli, akkor már a tervezés során meg kell határozni, hogy az útvonal
mely részén milyen magasságra szükséges felemelkedni.
C.2.2.2. Az útvonal nem tervezhető, városok, települések sűrűn lakott területei és szabadban tartózkodó
embercsoportok felett, a légijárműtől mint középponttól számított 600 m sugarú körön belül található
legmagasabb akadály felelt 1000 lábnál alacsonyabban.
C.2.2.3. Minden esetben el kell, hogy különüljön a VFR és IFR útvonalrepülés, a hatályos
jogszabályoknak megfelelő magasságok szerint. Illetőleg a VMC és IMC körülmények között történő
végrehajtás. Kiképző IFR repülés VMC körülmények között kell, hogy végrehajthatásra kerüljön.
C.2.2.4. A szokásos dokumentumok, és eszközökön kívül útvonalrepülés során legyen még a fedélzeten
minimális navigációs berendezés, 1:500,000 léptékű ICAO térkép, tollak és ceruzák, óra, vonalzó és
szögmérő.
C.2.2.5. Nemzetközi repülések alkalmával beszerzendő az érintett ország navigációs térképe, (AIP)
valamint meg kell ismerni, és be kell tartani a helyi repülési szabályokat.

_____________________________________________________________________________
Eredeti Kiadás
C.2. Rész
Kiadás Dátuma. 2010.01.10.
Oldal: 1.

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG – Képzési Kézikönyv – ÜK
C.3. – Terhelés (súly, súlypont, kotlátozások)
C.3.

Terhelés (súly, súlypont, korlátozások)

C.3.1. A repülések tervezésénél elengedhetetlen a terheléssel valós számítás. Tisztában kell lennünk a
repülőgép megengedett maximális terhelésével. Ehhez elengedhetetlen a légiüzemeltetési utasítás
kielégítő ismerete, amely a légijármű fedélzetén (lajstromjel szerint) rendszeresített okmányok részét
képezi.
A súly és súlypont, számításoknál elengedhetetlen, hogy figyelembe vegyük a következőket:
-

Repülőgép maximális tömege
Repülőgép maximális felszálló tömege
Repülőgép maximális leszálló tömege
Levegő sűrűsége és hőmérséklete
Az adott tömeghez tartozó le és felszállási úthossz
Üzemanyag tömege
A fedélzeten lévő személyek tömeg és elosztása
A fedélzeten lévő árú tömege és elosztása

A tervezések és repülés végrehajtása során csak a megengedett súly és súlypont helyzet határain belül
tervezhetünk.
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MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
C.4. – Időjárási minimumok

C. 4

Időjárási minimumok (repülési oktatókra vonatkozóan)

C.4.1. Az oktatókra vonatkozóan, minden repülést az 14/2000 KöViM rendeletben megfogalmazott
időjárási minimum értékek betartása az irányadó.
Minden képzés VMC körülmények között kell, hogy végrehajtásra kerüljön, így a minimum értékek a
következők:
Repülési látástávolság FL 100-n és felette
Repülési látástávolság FL 100 alatt
Felhőktől való távolság vízszintesen
Felhőktől való távolság függőlegesen
Felhőalap minimum

8 km
5 km
1500 m
300 m
500 m

C.4.2. Vitorlázórepülés esetén
Csörlőindítású kiképzésnél

- min. 400 m felhőalap, - min 3 km vízszintes látás

Vontatóüzemű kiképzésnél

- min. 500 m felhőalap, - min. 5 km vízszintes látás

Nem kiképzés szerű vontatásnál a vontatópilóta személyi időjárási minimuma az érvényes
Vitorlázó műszerkiképzésnél

- min. 800 m felhőalap, - min. 4 km vízszintes látás

_____________________________________________________________________________
Eredeti Kiadás
C.4. Rész
Kiadás Dátuma
Oldal: 1.

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – KK
C.5. – Időjárási minimum növendékre vonatkozóan
C.5

Időjárási minimum, növendékre vonatkozóan PPL(A) képzésben

C.5.1. A növendékek képzése során, az ide vonatkozó, 14/2000 KöViM rendeletben megfogalmazott
időjárási minimum értékek betartása mellet további követelmények támasztása szükséges, mivel repülési
jártasságuk még minimális.
Minden repülés VMC körülmények között kell, hogy végrehajtásra kerüljön, a minimum
értékek a következők:
Repülési látástávolság FL 100 alatt
Felhőktől való távolság vízszintesen
Felhőktől való távolság függőlegesen
Felhőalap minimum

C.5.2

10 km
3000 m
600 m
1000 m

Időjárási minimum, PPL(A) szakszolgálati engedéllyel rendelkezőkre

A PPL(A) szakszolgálati engedéllyel már rendelkező, de IR(A), CPL(A), vagy repülési oktató jogosítással
még nem rendelkezők, repüléseik során, az ide vonatkozó, 14/2000 KöViM rendeletben megfogalmazott
időjárási minimum értékek betartása mellet további követelmények támasztása szükséges, mivel repülési
jártasságuk még nem kielégítő.
Minden repülés VMC körülmények között kell, hogy végrehajtásra kerüljön, a minimum értékek a
következők:
Repülési látástávolság FL 100 alatt
Felhőktől való távolság vízszintesen
Felhőktől való távolság függőlegesen
Felhőalap minimum

10 km
3000 m
600 m
1000 m

IR(A), CPL(A) vagy repülési oktatói jogosítás megszerzése után, a vonatkozó időjárási
minimum értékek a 14/2000 KöViM rendeletben megfogalmazottak szerinti betartása az
irányadó.
Repülési látástávolság FL 100-n és felette
Repülési látástávolság FL 100 alatt
Felhőktől való távolság vízszintesen
Felhőktől való távolság függőlegesen
Felhőalap minimum

C.5.3

8 km
5 km
1500 m
300 m
500 m

Időjárási minimum, növendékre vonatkozóan IR(A), CPL(A), repülési oktató képzés során.

IR(A), CPL(A) vagy repülési oktatói jogosítás megszerzése után, a vonatkozó időjárási minimum értékek
a 14/2000 KöViM rendeletben megfogalmazottak szerinti betartása az irányadó.
Minden repülés VMC körülmények között kell, hogy végrehajtásra kerüljön, a minimum
értékek a következők:
Repülési látástávolság FL 100-n és felette
Repülési látástávolság FL 100 alatt
Felhőktől való távolság vízszintesen
Felhőktől való távolság függőlegesen
Felhőalap minimum

8 km
5 km
1500 m
300 m
500 m
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MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – KK
C.5. – Időjárási minimum növendékre vonatkozóan
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MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
C.6. – Képzési útvonalak
C.6.

Képzési útvonalak

Az MRSz Alapképzési Szervezet (RF) keretében működő egyesületek
-

motoros PPL(A), vitorlázó GPL/GL, movit PPL(A) és UL szakterületen a bázis repülőterekről
kialakított útvonalakon hajtják végre kiképző útvonal repüléseiket,

-

hőlégballon szakterület az igényelt területek felet végzi repüléseit.
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MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
D.1. – Képzési színvonal tartásáért felelős személyek kijelölése

D.1.
Olyan
személyek
színvonaláért/hozzáértésért.

kijelölése,

akik

felelősek

a

repülő

személyzet

képzettségi

A Magyar Repülő Szövetség felelős vezetője – Főtitkár - az Alapképzési Szervezet (RF) főállású
Szakmai Vezető (főpilóta) kiválasztásánál, figyelembe veszi az érvényben lévő jogszabályok mellett a
szakmai tekintély, az oktatók, pilóták, és növendékek által való általános elfogadást.
Szükséges ez azért mert csak így biztosítható, hogy a kijelölt vezető nem csak hatalmi, hanem a
tekintély elvét is figyelembe véve tudja maradéktalanul irányítani a képzéseket, repüléseket.
D.1.2. MRSz (RF ) Alapképzési Szervezet oktatási egységeinél ( egyesületeknél) a megbízott szakmai
vezetők többsége társadalmi alapon végzi tevékenységét.
Megbízásuk, elfogadásuk az egyesületi vezetők felterjesztése alapján MRSz RF Szakmai Vezetője által
történik.
Kinevezésüknél az egyesületek vezetői vegyék figyelembe a szakmai tekintély mellett az oktatók,
pilóták, és növendékek által való elfogadást. Így biztosítható, hogy az általa kért és elvárt repülési
fegyelem mellett elérhető a maximális biztonság a repülési feladatok végrehajtása során.
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MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
D.2. – Bevezető, képzés értékelés
D.2.

Bevető képzés, értékelés

Az MRSz
Alapképzési Szervezet (RF)
kifejezetten a hozzátartozó képzési szervezetek
(egyesületek) állományába tartozó, ellenőrzött keretek között képződött jelöltet választ és képez ki, majd
alkalmaz oktatói feladatok ellátására.
A képzés az egyesületek keretein belül folyik, majd összevont kiképző táborral fejeződik be.
Az MRSz RF képzési engedélye jelenleg vitorlázó, hőlégballon és UL oktató képzésre jogosít
Az MRSz RF a jövőben a kézikönyvek módosítása után tervezi a motoros és movit oktatók saját
körben történő képzését.

Eredeti Kiadás
Kiadás Dátuma: 2010.01.10.

D.2. Rész
Oldal: 1.

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
D.3. – Megújító képzés, értékelés
D.3.

Megújító képzés, értékelés

D.3.1. A téli megújító képzés során az egyesületeknél oktatók, beleértve a vezető oktatókat is hétről,
hétre készülnek fel egy-egy előadás megtartására. Az előadások magukban foglalják a következő
témaköröket:
Képzéseket érintő aktuális jogszabályok, változások
Repülőgépek dokumentációja, kiszolgálása
Repüléstervezés
Biztonság, biztonsági felszerelések
Balesetek, események (beleértve a jegyzőkönyveket)
Képzési útvonalak
Felettes hatóságok elvárásai (NKH LI, Légirendészet, stb.)
Fedélzeti együttműködés
D.3.2. Az MRSz RF oktatási szervezetében a szakszolgálati engedéllyel rendelkezők részére téli ismeret
felújító tanfolyam elvégzése szükséges.
Az ismeret felújító tanfolyam anyaga „A modulrendszerű motorospilóta-képzés elméleti oktatási terve”
című tanterv PPL – CPL szakaszban szereplő témakörök figyelembevételével kerül összeállításra.
A nem motoros szakágak (vitorlázórepülő, hőlégballon repülő stb.) részére az elfogadott és
jóváhagyott elméleti oktatási anyag alapján a Szakmai Vezető állíja össze a téli ismeret felújító
tanfolyam tematikáját.
A sikeres vizsgáról készült egységes vizsgajegyzőkönyv 1 példányát az MRSz RF részére kell megküldeni.
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MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
D.4. – Egységes szintre hozó képzés, értékelés

D.4.

Egységes szintre hozó képzés, értékelés

D.4.1. A növendékektől egységesen elvárt teljesítmény az oktatók szintjén is igaz. Ennek érdekében az
oktatók minden képzési típusra évente értékeljék a kiadott, és használt tematikát, és tegyék meg
javaslataikat a szükséges változtatásokra.
D.4.2. A képzések folyamán fontos az egységesen támasztott követelményrendszer a növendékek felé.
Ennek érdekében szükséges és fontos a kiképzési tematikák és végrehajtási utasítások következetes
betartás.

_____________________________________________________________________________
Eredeti Kiadás
D.4. Rész
Kiadás Dátuma: 2010.01.10.
Oldal: 1.

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Képzési Kézikönyv – ÜK
D.5. - Készségellenőrzés

D.5

Készségellenőrzés

D.5.1. A repülések folyamán a szakmai vezető folyamatosan kísérje figyelemmel az oktatók
tevékenységét, repüléshez, oktatáshoz való hozzáállásukat.
Ellenőrzése terjedjen ki az alábbiakra:
-

magatartás, növendékekhez, oktatótársakhoz való viszony,
repülések megtervezése, levezetése,
veszélyes helyzetek korrekt értékelése,
saját repülések szabályos és előírásszerű végrehajtása,

D.5.2. A Szakmai Vezető a képzési szervezet moráljával nem összeegyeztethető jelenségek esetén az
oktató felé tegye meg észrevételét.
Repülés technikai hiányosságok esetében hajtson végre ellenőrző repülést.
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MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv - ÜK
D.6. – Kiterjesztéshez szükséges képzés, értékelés
D.6.

Kiterjesztéshez szükséges képzés, értékelés

Az MRSz Alapképzési Szervezet (RF) jelenleg, a képzési engedély kiadásánál, nem él azzal a
lehetőséggel, hogy a kiterjesztéshez szükséges képzéseket elvégezze.
A motoros oktatók kiterjesztéséhez szükséges képzést, a kézikönyvek elfogadása után, egy későbbi
időpontban végrehajtott módosítás keretében kívánjuk alkalmazni.
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MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG

A KÖZFORGALMON KIVÜLI MOTOROSREPÜLÉSEK VÉGREHAJTÁSI
UTASÍTÁSA

Jelen utasítás a hatóság által korábban jóváhagyott szabályzat, azonban a Kézikönyvbe történő
beillesztéshez a szöveg átrendezés után ebben a formában került kinyomtatásra.
A korábbi jóváhagyás aláírás oldala ide másolva:

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
M.1. – Utasítás a motoros repülések végrehajtására
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MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
M.1. – Utasítás a motoros repülések végrehajtására
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RÉSZ
1.1. "A közforgalmon kívüli motoros repülések végrehajtási utasítása" a motoros repülő gépeken
történő repülések megszervezésének, előkészítésének és végrehajtásának főbb elveit határozza meg.
1.2. Jelen szabályzat feladata, hogy az érvényben lévő légügyi előírásokkal, utasításokkal valamint
kiképzési és átképzési tematikákkal együtt, minden tekintetben megvalósítsa a repülés biztonságát.
1.3. A motoros repülések biztonságos és szabályszerű végre hajtása érdekében minden motoros
növendék és repülőgépvezető számára jelen szabályzat ismerete, és az ebben foglaltak betartása
kötelező.
1.4. A közforgalmon kívüli motoros repülésben szakszolgálati engedélyhez kötött tevékenységek
ellátásának részletes feltételeit a légügyi előírás vonatkozó pontjai alapján az 1. sz. melléklet
tartalmazza.
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MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
M.1. – Utasítás a motoros repülések végrehajtására
II. FEJEZET
REPÜLÉSEK OSZTÁLYOZÁSA
2.1. A közforgalmon kívüli motoros repülések feloszlanak
2.1.1. Napszak szerint:
- nappali repülés: a középeurópai idő szerint megadott napkelte és napnyugta
között
végrehajtott repülés,
- éjszakai repülés: a középeurópai idő szerint megadott napnyugta és napkelte
között
végrehajtott repülés.
2.1.2. Müködési körzet szerint:
- körzethatáron belüli,
- körzethatáron kívüli /útvonal, és átrepülések/
2.1.3. Rendeltetésük szerint:
- oktató,
- iskola ,
- gyakorló,
- vontató,
- ejtőernyős ugrató,
- ellenőrző és vizsga,
- különleges feladatú,
2.1.4. Repülési szabályok szerint
- látás utáni,
- műszer szerinti.
2.2.

Meghatározások

2.2.1. Körzethatáron belüli repüléseknek nevezzük a repülőtér körzetének határain belül és annak
légtereiben végzett repüléseket.
2.2.2. Körzethatáron kívüli repülések
2.2.2.l. Útvonalrepülésnek nevezzük a körzethatáron kívül, de a felszálló repülőtéren történő leszállással
végzett repüléseket.
2.2.2.2. Átrepülésnek nevezzük a más repülőtéren

történő leszállással végzett repüléseket.

2.2.3. Oktató repülésekhez tartoznak:
- a repülőgépvezetési módszer és a gyakorlati repülőnavigáció bemutatása céljából
oktatóval végrehajtott repülések,
- oktatás céljából végrehajtott kétkormányos repülések
- átképzések,
2.2.4. Iskola repülésnek nevezzük azokat a repüléseket, amelyeket a növendék a repülő- gépvezetői
szakszolgálati engedély megszerzéséig egyedül végez.
2.2.5. Gyakorlórepülésnek nevezzük a repülőgépvezető által a repülőgépvezetési technika gyakorlásából
és további tökéletesítése céljából végrehajtott repüléseket.
2.2.6. Vontatórepüléseknek nevezzük a vitorlázógépek vontatása céljából végrehajtott repüléseket.
2.2.7. Ejtőernyős ugrató repüléseknek nevezzük az ejtőernyősök ugratása céljából végrehajtott
repüléseket.
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MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
M.1. – Utasítás a motoros repülések végrehajtására

2.2.8. Ellenőrző és vizsgarepüléseknek nevezzük a repülőgép vezetési technika, és gyakorlati
repülőnavigáció ellenőrzése céljából végrehajtott kétkormányos repüléseket.
2.2.9. Különleges feladatú repüléseknek nevezzük mindazon repüléseket, amelyek nem tartoznak az
üzemeltető által végrehajtott főbb repülési fajtákhoz.
2.2.10. Látás utáni – VFR - repüléseknek nevezzük mindazon repüléseket, amelyeket olyan körülmények
között hajtunk végre, amikor a repülőgép térbeli helyzetét és annak földhöz viszonyított mozgását a
természetes horizont és a föld (víz) felületén lévő tájékozódási pontok látás utáni figyelésével hajtunk
végre.
2.2.11. Műszerrepülésnek – IFR - nevezzük az olyan viszonyok között végrehajtott repüléseket, amikor a
repülőgép térbeli helyzetét és annak földhöz viszonyított mozgását műszerek alapján határozzuk meg.
2.2.12. Műrepülésnek nevezzük a repülőgépeknek
meghatározott figurák végrehajtása céljából repülnek.

térben

végrehajtott manőverezését, amelyet
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III. FEJEZET
A REPÜLŐGÉPVEZETÉS MÓDSZERE
A REPÜLÉSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA
3.1. A repülőgépvezetés módszere a repülőgépvezető kiképzésének az alapja. A különböző típusú
repülőgépeken a repülőgép kiszolgálás technikáját a minden egyes repülőgép típusra kiadott
légiüzemeltetési utasítások határozzák meg.
3.2. Repülés közben az alábbi repülési sebességeket kell megkülönböztetni:
- a maximálisan megengedett repülési sebesség
- a számított manőverezési sebesség V A
- a vízszintes repülés maximális sebessége
- a legnagyobb vízszintes repülési távolság sebessége
- a legnagyobb vízszintes repülési időtartam sebessége
- a legnagyobb siklási távolság sebessége
- a biztonságos sebesség
- a vízszintes repülés minimális sebessége
- átesési sebesség
- elemelkedési sebesség
- leszálló sebesség
3.2.1. Maximálisan megengedett repülési sebesség az adott típusú repülőgépre megengedett az a
legnagyobb műszerszerinti sebesség, amely biztosítja a repülőgép alakjának, stabilitásának,
kormányozhatóságának megmaradását és veszélytelen kivételét a zuhanásból.
3.2.2. VA sebesség
3.2.3. A legnagyobb vízszintes repülési távolság sebessége az a sebesség, amely mellett az egy km
légiútra eső üzemanyag fogyasztás a legkisebb.
3.2.4.
A legnagyobb vízszintes repülési időtartam
időegységre eső üzemanyag fogyasztás a legkisebb.

sebessége az a sebesség, amely mellett az

3.2.5. A legnagyobb siklási távolság sebessége, az a sebesség amely mellett álló hajtómű esetében a
legnagyobb siklási távolság érhető el.
3.2.6.
Biztonságos sebesség az adott repülési
közben megengedett legkisebb repülési sebesség.

figura

/levegőben végzett manőver/ végrehajtása

3.2.7. A vízszintes repülés minimális sebessége az, amely mellett még biztonságosan lehetséges a
repülőgép vízszintes repülése.
3.2.8. Átesési sebesség az a repülési sebesség, amely mellett a repülőgép elveszti kormányozhatóságát
és lebillen.
3.2.9. A repülőgép elemelkedési sebessége felszálláskor, az a sebesség, amely mellett a repülőgép
elválik a földtől.
3.2.10. Leszálló sebesség, a
leszállás esetén.

repülőgép

repülési

sebessége a földet érés pillanatában, normális

3.2.11. Sebesség tartomány, a vízszintes repülés minimális és maximális sebessége közötti különbség. A
sebesség tartomány függ a repülőgép repülési súlyától, a repülési magasságtól és a levegő
hőmérsékletétől. A repülési magasság növekedésével a sebesség tartomány csökken és a repülőgép
csúcsmagasságán egy adott sebességgel lesz egyenlő.
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3.3

A repülés alapelemei.

3.3.1.
Felszállásnak nevezzük a repülőgép gyorsuló mozgását, amelyet a nekifutás kezdetének
pillanatától a műszerszerinti 15 m magasságra történő emelkedésig végez.
A felszállás magában foglalja:
- a nekifutást,
- a földtől való emelkedést,
- a sebességgyűjtést,
- és a 15 m-ig történő emelkedést.
A nekifutás kezdetétől a 15 m-re való felemelkedésig
terjedő távolságot felszállási távolságnak nevezzük.
3.3.1.1. A felszállást lehetőség szerint szél ellen, a hajtómű /hajtóművek/ felszálló üzem-állapotán
hajtjuk végre. A szél sebességétől, a repülőgép típusától és a repülőgépvezető képességétől függően a
felszállást oldal, vagy hátszélben is végre lehet hajtani, de az egyenesvonalú nekifutást és a felszállás
biztonságát feltétlenül meg kell őrizni.
3.3.2. A felszállás utáni emelkedés az
üzemmódban kel végre hajtani.

adott

repülőgéptípus légiüzemeltetési utasításban

előírt

3.3.3. A felszállás utáni első forduló magassága legalább 100 m-en legyen. Az első fordulót indokolt
esetben 50 m-en meg lehet kezdeni.
3.3.4. Vízszintes repülés a repülőgép egyenes vonalú, egyenletes sebességű repülése emelkedés és
süllyedés nélkül
3.3.5. Iskolakör repülés olyan repülés, amelyet a repülés elemeinek, pl. felszállás, a leszálláshoz
történő bejövetel, a leszállás kiszámítása és a leszállás begyakorlására, valamint a repülőgépek
repülőtértől történő eltávozása és visszaérkezése alkalmával
repülőtér felett előírt útvonalon hajt
végre a repülőgépvezető. Az iskolakörön a repüléseket 300 m-es magasságon kell végrehajtani.
3.3.6. Siklásnak nevezzük a repülőgépnek - az adott típus légiüzemeltetési utasításában előírt
sebességű - süllyedéssel történő repülését, a hajtómű fojtott /alapgáz/ üzemállapota mellett.
3.3.6.1. Leszálláshoz való bejövetelkor az utolsó
kevesebb:
- 300 m-es iskolakör esetén 150 m-nél
- 200 m-es
"
"
100 m-nél .

fordulóból való kivétel magassága nem lehet

3.3.7. A leszállás kiszámítása a repülőgépvezető azon
végrehajtott manőverrel a kijelölt területen szálljon le.

törekvése, hogy a repülőgéppel a térben

3.3.7.1. Leszállás kiszámításának helyesbítése céljából az irány megváltoztatásával végrehajtandó
manőver megengedhető:
- a 4. fordulóig - legfeljebb 20°-ra történő elfordulással jobbra, vagy balra
- legfeljebb 45° -os bedöntéssel.
- a 4. forduló után, legfeljebb 15°-os elfordulással
/kigyózással/
jobbra, vagy
balra
legfeljebb 20°- os bedöntéssel és 50 m-ig bezárólag.
3.3.7.2. A kiszámítás helyesbítése céljából végzett húzatást a felvétel magasságáig lehet végrehajtani.
3.3.7.3. Csúsztatást zárt fékszárnyakkal a leszállás kiszámításának helyesbítése céljából
bezárólag lehet végrehajtani.

50 m-ig
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3.3.7.4. A leszálló mezőre való bejövetelt a leszálló jellel párhuzamosan kell végrehajtani úgy, hogy a
repülőgép a leszállójel vonalától, vagy az előtte korábban leszállt repülőgéptől egy fesztávra
jobbra érjen földet.
Ha a start berendezése szerint a leszállást jeltől balra kell végrehajtani, akkor a repülőgép a leszállójel
vonalától,vagy az előzőleg leszállt repülőgéptől egy fesztávval balra érjen földet.
A korábban leszállt repülőgép jel felöli oldalára leszállni TILOS!
3.3.8. Leszállásnak nevezzük a repülőgépnek azt a mozgását, amelyet 15 m magasságtól a kifutás
utáni teljes meg állásig végez.
A leszállás az alábbi elemekből áll:
- siklás 15 m magasságról
- felvétel
- kilebegtetés
- földet érés
- kifutás
Azt a távolságot, amit a repülőgép 15 m magasságtól a teljes megállásig megtesz, leszállási
távolságnak nevezzük.
3.3.8.1. A leszállást lehetőség szerint szél ellen hajtjuk végre. Szembe széltől eltérő szélirány esetén
történő leszállást csak az adott repülőgéptípus légiüzemeltetési utasításában előírt max. szélsebesség
értéknél kisebb sebesség esetén szabad végrehajtani.
3.3.8.2. A repülőgép felvételének nevezzük a repülőgép siklásból föld feletti kilebegtetési helyzetbe
történő sima átvitelének folyamatát. A repülőgép típusától és a siklási sebességtől függően a felvétel az
adott repülőgéptípus légiüzemeltetési utasításban előírt magasságon kezdődik és 0,5 - 1 m magasságon
fejeződik be.
A felvétel végére a hajtómű (hajtóművek) vonóereje minimális legyen.
3.3.8.3. Kilebegtetésnek nevezzük a repülőgép föld felett 0,5 - 1 m magasságon történő mozgását,
amelynek folyamán a repülőgép haladási sebessége fokozatosan csökken a leszálló sebességig, a
felhajtóerő pedig a repülőgép állásszögének növekedése következtében megmarad.
3.3.8.4. A kilebegtetés végére a repülőgép kereke a földtől számítva max. 0,25 m-re legyen.
3.3.8.5. A repülőgépnek olyan állásszög mellett kell földetérnie, amely állásszög alapgázon biztosítja a
leszálló sebességet. A repülőgép szerkezetétől függően a földetérés történhet:
- orrkerekes repülőgépeken a két főkerékre, s azután engedjük le az orrfutót,
- farokkerekes repülőgépeken három pontra.
A farokkerekes repülőgépeken a két pontra történő földetérést (leszállást) erős szélben, oldalszélben,
vagy akkor lehet alkalmazni, ha a repülési feladat azt előírja.
3.3.8.6. A repülőgép kifutásának nevezzük a repülőgép földet érés utáni egyenesvonalú lassuló
mozgását a repülőgép teljes megállásáig.
3.4.

Repülési szabályok alkalmazása.

3.4.1.
Az általános repülési szabályokat „A Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő
repülések végrehajtásának szabályairól szóló 14/200. (XI.14.) KöViM rendelet” melléklete tartalmazza.
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IV. FEJEZET
REPÜLŐÜZEMI SZOLGÁLATOK, IGÉNYLÉSEK, OKMÁNYOK FÖLDIMOZGÁSOK
4.1. Repülésvezető csak az ellenőrzött légterekben és repülőtereken szolgálatot adó ATS egység vezetője
lehet, egyéb repülőtereken ezt a feladatot a repülés üzem vezető látja el.
4.2. A nem közforgalmú repülések vezetését az adott üzemnapra a kijelölt repülés üzemvezető végzi.
TIZ-ekben a repülés üzem vezetői feladatokat az AFIS szolgálat látja el.
4.2.1. A repülések végrehajtása során a repülés üzem vezető, mint tájékoztató, tanácsadó „szolgálat”
működik. A légijármű vezetők részére NEM engedélyezhet és NEM tilthat mozgásukra vonatkozóan,
részükre csak tájékoztatást ad és nyugtázza a légijármű vezetőktől elvárt, mozgásukra vonatkozó
jelentéseiket.
4.2.2. A repülés üzem vezető minden esetben köteles tájékoztatni a légijármű vezetőket:
- a javasolt, használatos futópályára vonatkozó adatokról,
- az üzemen résztvevő további légijárművek földi illetve légi mozgásaikról,
- a jelenlegi és a tudomására jutott meteorológiai adtokról,
4.2.3. A repülés üzem vezető köteles jelenteni:
- azokon a repülőtereken, ahol az együttműködési megállapodás alapján igénybe kívánják venni
a koordinált légtereket (LHSG, LHSA műrepülő) Budapest ATS felé,
- minden repülő eseményt a szerződött ReBiSz szolgálat felé
- AFIS a FIC felé az induló és érkező légijárművek repülési tervét érintő adatairól
4.3. A repülések biztonságos végrehajtása érdekében, ha a repülőüzem létszáma megköveteli - különös
tekintettel az iskolarendszerű kiképzésekre - a repülő üzemvezető munkájának megkönnyítése érdekében
az alábbi szolgálatokat jelölheti ki:
- repülés ügyeletes
- időmérő
4.4. A repülőüzem szolgálata részére a repülés végrehajtására vonatkozó minden intézkedés és
utasítás csak a repülő üzemvezetőn keresztül adható.
4.4.1. A repülésügyeletes csak a repülő üzemvezetőnek van alárendelve.
4.4.2. A repülésügyeletes állandóan a starton, a repülő üzemvezető által kijelölt helyen tartózkodik.
4.4.4. A repülésügyeletes köteles:
- ismerni az adott repülőtéren a repülés végrehajtására vonatkozó utasításokat, személyesen
irányítani a start berendezését,
- ellenőrizni a starton lévő híreszközök működő képességét,
- gondoskodni,hogy a repülést biztosító műszaki eszközök időben a starton legyenek valamint
irányítani azok elhelyezését.
- ügyelni a repülőtér munkaterületére vonatkozó közlekedési szabályok
betartására,
és
haladéktalanul intézkedni a szabálysértések kiküszöbölésére.
- megakadályozni, hogy a repülőtéren tartózkodó idegen személyek a repülőüzem menetét
akadályozzák, magukat vagy a repülést veszélyeztessék.
- figyelni a levegőben tartózkodó és a repülőtéren mozgó repülőgépeket.
- jelenteni a repülő üzemvezetőnek a repülőtér munkaterületén és a repülőgépek látásának
határán belül a levegőben történő valamennyi szabálysértést.
4.4.5. A repülésügyeletesre vonatkozó utasítást az adott repülőtér viszonyaitól és sajátosságaitól
függően ki lehet egészíteni.
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4.5. Időmérő kötelmei:
- az időmérő csak a repülő üzemvezetőnek van alárendelve,
- a növendékektől és repülőgépvezetőktől a repült idők pontosítása érdekében tartozik
megkövetelni a felszállás előtt és leszállás után való jelentkezést,
- köteles a repülő üzem alatt történt mindennemű repülés idejét rögzíteni. Üzem után
gépenként összesíteni és azt a saját és a repülésvezető aláírásával hitelesíteni,
- iskolarendszerű kiképzésnél kijelölni a repülőgépek figyelőit.

4.6. Startfelszerelés, start berendezés.
4.6.1. Motoros repülőüzemnél iskolarendszerű kiképzés esetén ahol nincs kijelölt fel és leszálló pálya, a
starthely és repülőtér berendezésére az alábbi tárgyak szükségesek:
- időmérő asztal és szék vagy pad
- repülő üzemvezető asztal és szék vagy pad
- padok vagy székek
- l db 9 x 2 m-es, 5 db 6 x 2 m-es , 1 db 4 x 4 m-es
ponyva
- 10 db 40 x 50 cm-es egy méter hosszú tartórúdra szerelt élénk színű zászló,
- 15 db 30 x 40 cm-es fél méteres tartórúdra szerelt élénk színű zászló,
- üzemképes szélmérő
- 1-1 db fehér és vörös indító zászló
4.6.2. Start berendezés
A repülőtér méreteitől, berendezésétől és a repülés jellegétől függően a start lehet:
- iskola rendszerű kiképzés esetén kétmezős, amikor a fel- és leszállás egy mezőben a gurulás
pedig gurulómezőben történik
- hárommezős, amikor a felszállás, leszállás és a gurulás is külön mezőben történik.
- ha a repülőgépek száma nem indokolja csak leszállójelet kell kihelyezni.
4.6.2.1. A kétmezős start berendezése: a kétmezős startot a keskeny repülőtereken kell berendezni,
ahol a helyszűke a hárommezős start berendezést nem teszi lehetővé.
A kétmezős startnál a fel- és leszállás egy mezőben történik, a repülőgépek gurulása pedig a
gurulómezőben / 7. sz. melléklet/.
A leszállás gyakorló mező berendezése balkör esetén a gurulómezőtől balra, jobb kör esetén a fel-és
leszálló mezőtől jobbra történik 100 - 150 m-es semleges mező kihagyásával.
4.6.2.2. Hárommezős startberendezések: a hárommezős startot széles repülőtereken lehet berendezni,
ahol biztosítva van külön felszálló, guruló és leszálló mező / 8. sz. melléklet/.
4.6.2.3. A repülőgépek földet érésének helyét, ha nincs kijelölt főpálya minden esetben a leszállójellel
kell megjelölni.
4.6.2.4. Leszállást gyakorló mezőt egy gép üzemeltetése esetén berendezni nem kell, a kismező
gyakorlatokat ebben az esetben a leszállómezőben kell végrehajtani.
4.7. Repülőüzemmel kapcsolatos igénylések, be- és lejelentések.
4.7.1. Helyi repülő üzemmel kapcsolatos bejelentési kötelezettség nincs – kivétel a TIZ-el rendelkező
repülőterek, eseti légteret igénylő mozgásokat-ejtőernyős ugrás, repülőbemutató, rendezvény, valamint
a koordinált légtereket igénybevevő repüléseket.
4.8.

Repülési tervek

4.8.1. A tervezett útvonal repülésre vagy egyes szakaszaira vonatkozó tájékoztatást a légiforgalmi
szolgálati egységek számára repülési terv /FPL-Flightplan/ formájában kell megadni.
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4.8.2.

Budapest FIR-ben /LHCC/ repülési tervet kell benyújtani:
- valamennyi IFR repülésre,
-valamennyi államhatárt keresztező repülésre,
- az ellenőrzött légter/ek/et érintő repülésre,
- az éjszakai /NVFR/ repülésre
4.8.3. Az ellenőrzött légtéren kívüli polgári VFR repülésekre a repülési terv benyújtása nem kötelező,
azonban a légijármű vezetője jogosult repülési tervet benyújtani annak érdekében, hogy részére
repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot biztosítsanak.
4.8.4.

Az egyedi repülési tervet be lehet nyújtani:
- személyesen /FPL űrlap kitöltésével/
- telefonon,
- faxon,
- levegőből /AFIL – 14/200. KöViM renedelet szerint/

4.8.5.

A benyújtott repülési tervet nem lehet automatikusan elfogadottnak tekinteni, erról minden
esetben a repülés megkezdése előtt meg kell győződni!

4.8.6. A repülőtér forgalmi körének elhagyása után a légijármű vezetője köteles a kapcsolatot rádión
felvenni az illetékes légiforgalmi tájékoztató szolgálati egységgel. A kapcsolat felvétel és azonosítás után
a leadott repülési terv aktivizálódik.
4.8.7. A repülés befejezésével vagy a légijármű vezetőjének kezdeményezésére –„kérem a repülési
tervem zárását” - lezártnak tekinthető a repülési terv.
4.8.7.1. Azokon a repülőtereken, ahol ATS egység működik /TWR, AFIS/ a repülési tervet a repülőtéri
ATS egység a légijármű felszállásakor automatikusa aktiválja, illetve leszállás után zárja. A légijármű
vezetőjének ezzel kapcsolatosan további feladata nincs.
4.9.

Repülési okmányok

4.9.1. Repülőüzem alatt, valamint a gyakorlati kiképzés során használandó okmányok:
- repülő üzemvezetői napló
- időmérő napló
- repülési-lap
Egyéni okmányok:
- szakszolgálati engedély
- repülési napló
- növendékeknél, átképzések esetén "Feladatlap"
4.9.2. Repülő üzemvezetői napló vezetése:
Első oldal értelemszerűen töltendő ki.
Második oldal. Minden esetben be kell jegyezni az alábbiakat:
- ki, mikor, kinek adott tájékoztatást,
- idegen gépek érkezése, távozása, azokat
- fegyelmezetlenségek, események és azokkal kapcsolatos intézkedések.
- minden olyan okot, amely az üzem folytatását hosszabb, rövidebb időre megakadályozta.
4.9.2.1. A repülő üzemvezetői naplót
- a repülőtéren kell tárolni
- a napló csak kék vagy fekete tollal vezethető
- csak hitelesített repülésvezetői naplót lehet használni

_______________________________________________________________________
Eredeti Kiadás
Rész M.1.
Kiadás Dátuma: 2010.01.10.
Oldal: 11.

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
M.1. – Utasítás a motoros repülések végrehajtására

4.9.3. Időmérőnapló
Az időmérőnapló a repülések nyilvántartásának alapját képező okmány, ezért vezetését a legnagyobb
fokú pontossággal kell végezni. Vezetése olvashatóan, tintával történik. A repülési nap befejezésekor
az időmérő és a repülésvezető aláírásával hitelesíti.
A betelt időmérőnaplókat öt éven keresztül meg kell őrizni.
4.9.4. Feladatlap.
A feladatlap névre szóló
kiképzési okmány. A feladatok végrehajtásának megtörténtét a kik.
tematikában meghatározott értékelési mód szerint betű, vagy szín jelöléssel kell dokumentálni.
Egy adott feladat befejezését az oktató kézjegyével igazolja
Amennyiben egy-egy feladat során plusz felszállás végrehajtása szükséges, azt a feladatlap végén
kell jelezni a repült feladat számának feltüntetésével.
4.9.5. Repülési napló
A repülési napló személyi tulajdont képez. A hajózó tevékenység adatait az üzemeltető által
rendszeresített nyilvántartó okmányok alapján, az üzemeltető vagy a napló tulajdonosa írja be,
hitelesítését a képzési szervezet szakmai vezetője, vagy megbízottja végzi.
4.10. Repülőüzem alatti földi közlekedés, mozgás szabályai.
4.10.1. A repülőgépek, az emberek és a járművek közlekedési útvonalait az adott repülőtéren érvényes
közlekedési rend határozza meg.
A közlekedési útvonalak sohasem keresztezhetik a fel- és leszállómezőket.
Az illetékes repülőtérvezető illetve repülőüzem vezető felelnek azért, hogy a repüléseket végrehajtó
és kiszolgáló személyek ismerjék a repülőtéri közlekedési útvonalakat és a repülőtéren történő
közlekedés szabályait.
4.10.2. Azok a személyek, akik nem ismerik a repülőtéri
közlekedhetnek.
4.10.3. A parkírozó helyeket úgy kell
munkaterülettől távol helyezkedjenek el.

kialakítani,

közlekedési szabályokat, csak kísérővel

hogy

a repülőtér

bejáratához közel, a

4.10.4. A közlekedési utak kijelölése tegye lehetővé, hogy az idegen gépjárművek csak a parkírozó
helyet közelíthessék meg, részükre a repülőtér többi területe elzárt terület legyen.
4.10.5. A repülőterek munka területén minden a repülőtér tevékenységével szorosan össze nem
függő gépjármű mozgás TILOS!
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V. FEJEZET
FELKÉSZÜLÉS A REPÜLÉSRE
5. Repülőgépvezetésre és repülésre való jogosultság:
5.1. Repülőgépvezetésre jogosultak:
- azok a repülőgépvezetők, akik érvényes szakszolgálati engedéllyel rendelkeznek,
- azok a repülőgépvezető növendékek, akik az elméleti kiképzés anyagából
eredményes vizsgát tettek, érvényes SPL szakszolgálati engedéllyel és orvosi vizsgával
rendelkeznek.
- azok a más állam hatósága által kiállított hajózó szakszolgálati engedéllyel rendelkező nem
magyar állampolgárok, akiknek a repülését a légügyi hatóság engedélyezte.
5.2. Repülésre jogosultak:
- azok
az előző pontokban nem szereplő személyek akiknek
üzemeltető, klub, vagy egyesület vezetője engedélyezte,

a repültetését az

5.2.1.
Idegen személyek repültetése esetén a repülőgépvezető köteles az utast /utasokat/ a
repülőgépen való viselkedésre a mentőernyő használatára, valamint az ejtőernyős ugrás szabályaira
kioktatni (amennyiben ejtőernyő viselés szükséges).
5.3. Felkészülés a kiképzésszerü repülésre:
5.3.1. Minden egyes repülést /repülési napot/ - a repülőgépvezetők, növendékek illetve előkészítésnek kell megelőznie.

felkészülésnek,

5.3.2. Repülőgépvezetőt
/növendéket/ nem lehet repülésre engedni a szükséges előkészület
ellenőrzése nélkül. Az ellenőrzést kiképzések és átképzések esetében az oktató más esetben a szakmai
vezető, vagy a repülő-üzemvezető köteles elvégezni.
5.3.3. Az előkészítésre fordítandó időt az annak ellenőrzésére jogosult személy határozza meg.
5.3.4. Olyan kiképzési feladatot, melyet nem készítettek elő, végrehajtani TILOS!
5.3.5. A repüléshez történő előzetes felkészülést levezető oktató vegye figyelembe a repülési
feladatok végrehajtásának bonyolultságát, valamint a növendék és a repülőgépvezető egyéni
tulajdonságait, azok erős és gyenge oldalait, majd ennek megfelelően határozza meg a felkészülés
tartalmát és idejét.
5.3.6. Az
-

előzetes felkészülés az alábbiakat tartalmazza:
a repülési napra kitűzött feladatot
az önálló felkészülést
ha kell, csoportos foglalkozást
a kiképzésnek megfelelő földi gyakorlást
a felkészülés ellenőrzését visszakérdezés formájában

5.4. Önálló felkészülés
5.4.1. Az önálló felkészülés idején a növendék, vagy rgv. tanulmányozza:
- a feladat tartalmát és végrehajtásának rendjét
- a repülések körzetét
- a repülés egyes elemeinek végrehajtási módját, esetleges előforduló hibákat és
kiküszöbölésének módszerét,

azok
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- a NAV, COM eszközök frekvencia adatait és azonosító jeleit
- a repülőgép légiüzemeltetési utasítását,
- a jelen utasítás vonatkozó pontjait, valamint a repülések rendjét szabályozó egyéb
utasításokat és okmányokat
- a repülés biztonsági rendszabályait.
5.5. Csoportos foglalkozás
5.5.1. Csoportos foglalkozás oktató vezetésével történjen tanteremben vagy a repülőgép mellett.
A csoportos foglalkozás ölelje fel:
- a repülőgépvezetési technikát
- a gyakorlati navigációt
- a rádió levelezést
- a repülőtechnika üzembentartását valamint az önálló felkészülési feladat pontjait.
5.6. Felkészülés nem kiképzése szerű repülésre:
5.6.1. A repülőgépvezető repülés előtti felkészülése során tanulmányozza:
- a feladat tartalmát
- a repülések körzetét
- az időjárási adatokat és időjárási előrejelzést
- a NAV, COM eszközök frekvencia adatait, hívójeleit
- a tartalék repülőterek adatait és a tiltott légterek helyzetét
- a repülőgép üzemi adatai
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VI. FEJEZET
REPÜLÉSEK MEGSZERVEZÉSE, VÉGREHAJTÁSA
6.1. A repülőüzem megszervezését és végrehajtását a fejezetben meghatározott szolgálatok, okmányok
és igénylések alapján a repülő üzemvezető végzi.
6.2.. A repülőtér forgalmi körének elhelyezkedését a repülőtérhez tartozó légterek által elfoglalt
területet a mindenkor érvényes repülőtérrend tartalmazza.
6.1.2. Helyi repüléseknek nevezzük a körzethatáron belül végrehajtott repüléseket.
6.1.3. A repülőüzem megkezdése addig tilos, amíg:
- a start és repülőtér nincs berendezve, illetve a fel- és leszállópálya repülésre való alkalmassága
nincs leellenőrizve,
- amíg - ha szükséges - a kijelölt szolgálat helyét el nem foglalja
6.2.
6.2.1.
végre.

Repülőgépek földi mozgása
Gurulás és minden mozgás csak a repülő üzemvezető utasítása, engedélye alapján hajtható

6.2.2. A repülőtéren fékkel rendelkező repülőgépek legfeljebb 30 km/óra sebességgel, a féknélküli
repülőgépek pedig a gyorsan menő ember sebességével gurulhatnak.
6.2.3. Azokon a repülőgépeken, amelyeken korlátozott a kilátás előre "kígyózással" kell
időnként kis fordulókat végezve, jobbra és balra a gurulómező jobb áttekintése céljából.

gurulni,

6.2.4. Guruló repülőgépeket előzni TILOS! Gurulás közben történő találkozáskor mindegyik repülőgép
jobbra térjen ki.
6.2.5. A repülőgépek startra történő kigurulása rendszerint a guruló utakon történik. Amennyiben a
repülő-üzemvezető engedélyével a legrövidebb úton kerül végrehajtásra feltétlenül figyelembe kell
venni minden olyan körülményt, amely a gurulás és a repülések veszélytelenségét biztosítja.
6.2.6. A repülőgépek kötelékben történő gurulása a startra és a startról ék, oszlop és lépcső alakzatban
történhet.
6.2.7.
A gurulás biztonságának megőrzése céljából bármilyen akadállyal korlátozott
látható jelekkel /zászlókkal / kel az akadályt megjelölni.
6.2.8. Kigurulás után a repülőgépvezető a
engedélyt nem kapott.

startvonalon köteles

gépével

megállni,

helyeken jó

ha felszállási

6.3. Tilos a felszállás a repülő üzemvezető engedélye nélkül.
6.3.1. A felszállás végrehajtható egyes repülőgéppel, vagy rajkötelékig bezárólag kötelékben.
6.3.2. A felszálló egyes repülőgépek és kötelékek közötti távköz nem lehet kevesebb, mint ahol az
előző gép vagy kötelék elvált a földtől.
6.3.3. Ha a repülőgépvezető felszállás közben a nekifutás kezdetén nem tartotta az irányt, köteles
félbeszakítani a felszállást. A megszakított felszállás okának kiderítése és kiküszöbölése nélkül az
ismételt felszállás TILOS!
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6.3.4. Kötelék felszállás esetén a felszállási engedély kiadható a kötelékre vonatkozóan a kötelék
parancsnokának.
6.3.5. A kötelék egyenkénti felszállása esetén a kötelék tagjainak külön - külön kell engedélyezni a
felszállást.
6.4. A repülések rendjének és veszélytelenségének biztosítása céljából minden repülőtéren forgalmi kört
/iskolakör/ kell kijelölni. A forgalomi kör lehet nagy és kisiskolakör.
6.4.1. A nagy iskolakör magassága repülőtérrendben meghatározottak szerint lehet 400 - 300 méter. Az
iskolakör a repülés elemeinek begyakorlására szolgál. Minden repülőgép, amely a repülőtérről eltávozik,
illetve a repülőtérre érkezik, köteles a nagy iskolakör valamelyik pontjáról ki- vagy besorolást kérni az
iskolakörön repülőgépek repülési magasságán. Nagy iskolakörön történik a kötelékek felzárkózása és
oszlatása is.
6.4.2. Nagy iskolakör részei
- felszálló, emelkedő szakasz
- forduló 150 m-en /emelkedő forduló/
- 1.rövidfal
- 2.forduló 300 m-en /vízszintes forduló/
- hosszúfal
- 3.forduló 300 méteren /vízszintes forduló/
- 2.rövidfal
- 4.forduló 150 méter fölött /süllyedő forduló/
- besiklás, leszállás.
6.4.3. Tilos az iskolakörön történő repüléskor felhőbe berepülni.
6.4.4.
A nagy iskolakörön repülő egyes repülőgépek személyzetei legalább
kötelesek tartani a repülőgépek között.

500 méter

távközt

6.4.5. Tilos a nagy iskolakörön azonos típusú repülőgépeket előzni! A nagy sebességű repülőgépek
kisebb sebességű repülőgépeket a harmadik fordulóig és csak az iskolakör külső oldaláról legalább
200 méter térközzel előzhetik.
6.4.6. Amennyiben az előzés szakasza a harmadik forduló utánra kerülne, úgy a nagyobb sebességű
gép az iskolakör hosszúfalának megnyújtásával biztosítsa maga előtt a kisebb sebességű gép leszállását.
6.4.7. Más repülőgépek fordulóban való "levágása" csak kényszerleszállás esetén engedhető meg.
6.4.8. Iskolakörön repülő gépnek előnye van az iskolakörre besoroló gépekkel szemben, kivéve a
mentő és más hasonló feladatokat ellátó gépeket.
6.4.9. A kis iskolakör magassága 200 méter, a felszállás, a leszállás elemeinek elsajátítására és
begyakorlására szolgál. Az első forduló magassága 100 m, a harmadik forduló vízszintes forduló, a
negyedik forduló magassága 100 m. A kis iskolakörön repülőgépek közötti távolságnak min. 100 m-nek
kell lenni. A kis iskolakörön csak ugyanazon sebességgel repülő repülőgépek repülése engedélyezhető
egy időben. A kis iskolakörön a repülőgépeknek egymást előzni TILOS!
6.4.10. Az iskolakör irányát és útvonalát a repülő üzemvezető állapítja meg az adott repülőtéren
érvényes repülőtérrendnek megfelelően.
6.5.1. A repülőtérre érkező összes repülőgép köteles besorolni az iskolakörnek a repülő üzemvezető által
meghatározott pontjára, és köteles a repülést onnan az iskolakör repülés szabálya szerint, vagy a
repülő üzemvezető további utasítása alapján folytatni.

_______________________________________________________________________
Eredeti Kiadás
Rész M.1.
Kiadás Dátuma: 2010.01.10.
Oldal: 16.

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
M.1. – Utasítás a motoros repülések végrehajtására
6.5.2. Abban az esetben, ha a repülőtéren repülés nem folyik és az érkező gép nem tud rádió
kapcsolatot létesíteni a repülőtérrel, úgy alapos körültekintés mellet soroljon be a repülőtér fölé, állapítsa
meg a szélirányt és annak megfelelően felépített iskolakör repülés után a repülőgépvezető saját
felelősségére a munkaterületre, vagy a kijelölt főpályára végre hajthatja a leszállást.
6.5.3. Valamennyi leszállást végrehajtó gépszemélyzet köteles gyorsan szabaddá tenni a leszálló mezőt
a közvetlen utána leszálló repülőgép számára.
6.5.4. A leszállás utáni kifutást befejező repülőgépek kifordulását és elgurulását a
repülőtér
berendezése / jobb vagy bal leszállás/ határozza meg. Kifordulás csak a leszállójel irányába történhet.
Más irányba történő kifordulás és visszagurulás csak a repülő üzemvezető engedélyével hajtható végre.
6.5.5. A leszállás végrehajtható egyes repülőgépekkel vagy kötelékkel is. A soron következő repülőgép
/kötelék/ csak akkor érhet földet, miután az előtte leszállt repülőgép befejezte a kifutást és megkezdte a
leszálló mezőről történő legurulást.

6.6. Légtérrepülések:
6.6.1. A repülőtér körzetében a repülőgépvezetés, műszerrepülés és műrepülés gyakorlása
légtereket kell kijelölni.

céljából

6.6.2. A légterek pontos helyét, méretét, alsó és felső magassági korlátozását az iskolakörről való
ki- és besorolás szabályait, az egymástól való távolságot a mindenkor érvényben lévő repülőtérrend
tartalmazza.
6.6.3. A külső légterekben a feladat végrehajtásának alsó magasság szintjét úgy kell meghatározni,
hogy vészhelyzet esetén /pl. motorleállás/ a repülőgép a légtér alatti valamely kijelölt
kényszerleszállóhelyet biztonságosan elérje.
6.6.3.1. A repülőtér feletti belső légtér alsó minimális magassági szintje 100 m.
6.6.4. A külső légterekből történő ki- és besorolás rendjét a repülőtérrend tartalmazza.
6.6.5. A belső /repülőtér feletti/ légtér be- és kisorolási rendje a következő lehet:
6.6.5.1. Besorolás
- iskolakör második fordulójáról besorol folyamatos emelkedéssel
- iskolakörön folyamatos emelkedéssel sorol a repülőtér fölé
- iskolakör végigrepülésével a negyedikből emelkedve a légtérbe.
6.6.5.2. Kisorolás
- iskolakör magasságáig süllyedve vagy emelkedve az iskolakör harmadik fordulójára
- iskolakör magasságáig süllyedve vagy emelkedve az első fordulóra.
6.6.6. Minden légtérben egyidejűleg csak egy repülőgép, vagy repülőgép kötelék tartózkodhat.
6.6.7. A repülést pontosan a légtérben kell végrehajtani.
Repülés alatt a repülőgépvezető állandóan figyelje a légteret. Tilos a repülőtéri légtereket más
repülőgépeknek keresztezni, amikor azokban repülőgépek tartózkodnak.
A légtereket csak abban az esetben szabad használni, ha a repülőgépvezető részére a repülő
üzemvezető azt kijelölte.
6.6.8. Abban az esetben, ha a felszállás végrehajtása után a légtérbe való besoroláskor a
repülőgépvezető azt tapasztalja, hogy a részére kiadott légtérben illetéktelenül más repülőgép
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tartózkodik, úgy köteles ezt a tényt a repülő üzemvezetőnek rádión jelenteni, majd a továbbiakban
annak utasítása szerint eljárni.
6.7. Repülőtér körzetén kívüli repülések.
6.7.1. A repülőtéren kívüli repülések és átrepülések előkészítését és végrehajtását jelen utasítás,
valamint az MRSz Alapképzési Szervezet (RF) Képzési Kézikönyv tartalmazza.
6.7.2. Felkészülés útvonalrepülésre.
A légijármü parancsnoka útvonalrepülés előtt köteles:
- előkészíteni a térképet
- tanulmányozni az útvonalat
- tanulmányozni a repülés körzetének időjárását, valamint az útvonalon a repülés
időtartamára várható időjárási előrejelzést
- tanulmányozni a repülések rádió üzenetváltásának biztosítására vonatkozó szükséges
adatokat
- elvégezni a számításokat a repülési idő, a sebesség és üzemanyag /kötelező
minimális üzemanyag tartalék/ vonatkozásában
- tanulmányozni
az útvonalon lévő tiltott, korlátozott légtereket, repülőtereket és
leszállóhelyeket
- útvonal szakaszonként megállapítani a gyakorlati repülőnavigáció módját és rendjét
- útvonal szakaszonként megállapítani a tájékozódás helyreállításának rendjét
- megjelölni a teendők sorrendjét, repülés közben arra az esetre, ha
az
időjárási
viszonyok rosszabbra fordulnak, valamint ha a repülőgép rádiója, vagy a földi rádió
eszközök
üzemképtelenné válnak
- elkészíteni a repülési okmányokat /fed. naplót, növendékeknél útvonalvázlatot is/
- ellenőrizni, hogy a repülőgép alkalmas-e a feladat végrehajtására.
6.7.3. Kiképzésszerű útvonalrepülés / átrepülés/ előtt a növendéket ellenőrizni kell, hogy ismeri-e:
- a feladatot és a repülés közbeni teendők rendjét
- az időjárási előrejelzést
- a repülési útvonalon levő főbb tájékozódási pontokat
- a tiltott légtereket
- az eltévedés esetén a teendőket
- a kényszerleszállás szabályait
- a terep domborzatot
- az útvonal repülés biztonságos magasságát
- az útvonalon fekvő repülőtereket, azok jellegzetességeit és állapotát
- a hajtómű működtetését és az üzemanyag fogyasztást az útvonalon.
6.7.4. A légijármű parancsnoka útvonal repülés közben köteles:
- pontosan végrehajtani a repülésüzem vezetőtől kapott összes utasítást,
- betartani az előírt repülési útvonalat, magasságot,
- üzenet váltást folytatni az adott útvonalon a számára összeköttetés felvételére kijelölt
irányító, vagy tájékoztató egységgel.
- időjárásromlás esetén - amennyiben az időjárási minimum a személyi minimum alá csökken a
feladat végrehajtását megszakítani és visszatérni az induló repülőtérre, amennyiben az nem
lehetséges, akkor köteles a kitérő repülőtéren leszállni.
- az irányítóval azonnal közölni a feladat végrehajtásának akadályát és szándékát a repülés
folytatását illetően.
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VII. FEJEZET
VITORLÁZÓ REPÜLŐGÉPEK VONTATÁSA

7.1. A vontatás feltételei.
7.1.1. Vitorlázó repülőgépet azzal a motoros repülőgéppel lehet vontatni, amelynek alkalmassági
bizonyítványa erre érvényes.
7.1.2. A vontató repülőgépnek üzembiztos kioldókészülékkel kell rendelkezni.
7.1.3. A kioldókészülék üzembiztonságáról az üzem kezdete előtt minden esetben meg kell győződni.
7.1.4. Amennyiben a vontatópilóta úgy látja, hogy a kioldó berendezés nem üzembiztos, a felmerült
hiba kijavításáig, az adott géppel vontatás nem végezhető.
7.1.5. Vontatásnál a visszapillantó tükör használata kötelező
7.1.6. Vontatást csak az a motoros repülőgépvezető végezhet, akinek
vitorlázó repülőgép vontatására kiterjed.

szakszolgálati

jogosítása

7.2. Személyszállítás vontatást végző géppel
7.2.1. Vontató repülőgéppel vontatás közben csak a főpilóta engedélyével szállíthatók utasok.
7.2.2. Vontatógép fedélzetén, vontatás közben szállítható személyek száma a vontatópilótán kívül a
"Légiüzemeltetési utasitás"-ban meghatározottak szerint.
7.3. Repülőgépvontatás vontatókötél méretei:
7.3.1. Egygépes vontatás esetén ha az adott vitorlázógép típus "Légiüzemeltetési utasítása" másképp
nem rendelkezik 40-100 méter.
7.3.2. Kétgépes vontatás esetén a vontatókötelek hossza:
- vontatógép kioldójára kapcsolt /Y szárú/ betét 2-3 m
- az első vontatmány kötelének hossza 20 m
- második vontatmány kötelének hossza 40 m
7.3.3. A kétgépes vontatás esetén a második kötél hossza 100 méterig növelhető.
Az egymást követő kötelek hosszúsága között legalább 20 m különbségnek kell lenni.
7.4. Vontatások pályaigényei:
7.4.1. Repülőtéri felszállásnál:
7.4.1.1. Egygépes vontatásnál a repülőtérrendben meghatározott pályahossz szükséges.
7.4.1.2. Kétgépes vontatásnál a pályaelemekre vonatkozó előírások betartásán túlmenően az indulási
vonalat úgy kell berendezni, hogy felszállás céljára mindenkor a leghosszabban kialakítható
felszállómező álljon rendelkezésre.
7.4.2. Terep felszállásnál:
7.4.2.1. Egygépes vontatáshoz 500 méter hosszú, 50 méter széles felszállópálya, 1:10 arányú 300 méter
hosszú besiklási, 1:20 arányú 500 méter hosszú felszállási megközelítési sáv szükséges.
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7.4.2.2. Kétgépes vontatáshoz 600 méter hosszú, 80 méter széles felszállópálya, 1:10 arányú 300 méter
hosszú besiklási, 1:30 arányú 500 méter hosszú felszállási megközelítési sáv szükséges.
7.4.3. A vontatópályát - a paraméterek megléte esetén is - alkalmatlannak kell minősíteni abban az
esetben, ha felszállás folyamán lakott terület felett kell elrepülni oly magasságban, hogy motorleállás
esetén a vontatórepülőgép a lakott terület fölül nem tud kisiklani.
7.4.4. A vontatópilóta vontatási feladatára vonatkozó eligazításáért, tájékoztatásáért, minden esetben a
repülő üzemvezető a felelős.
7.4.5. A vontatókötéllel való leszállást
csak a repülő üzemvezető engedélyezheti. Az engedély
megadását a repülésvezetői naplóban rögzíteni kell. Ha a repülő üzemvezető a kötéllel való leszállásra
vonatkozóan nem intézkedik, vagy a vontatópilótának ilyen intézkedésről nincs tudomása, a kötél
ledobása minden esetben kötelező.
7.4.6. A vontatópilótának a vontatás megkezdése előtt a kötél állapotát
típusoknál a szakadóbetét meglétét - meg kell vizsgálni.

szemrevételezéssel - egyes

7.5. A vontatásos felszállás.
7.5.1. Vontatás esetén a felszállás irányát a szélirány és erősség ismeretében az indító oktató, a repülő
üzemvezető, terepen a vontatópilóta határozza meg.
7.5.2. Két gép vontatása esetén felszállás előtt a kötelet úgy kell kifeszíteni, hogy amikor az összes
kötél kifeszült, 5-6 méteres földi gurulással a vontatógép húzza előre az összes vitorlázógépet, hogy
azok a kötélirányokat felvegyék.
A felszállási lépcső irányát a szélirány és erősség figyelembe vételével kell meghatározni.
7.6. Lehúzás
7.6.1. A vontatópilóta a lehúzást egyenes vonalú, egyenletes sebességű repüléssel hajtsa végre, max. 2
m/sec.merülő sebességgel.
7.7. Leoldás
7.7.1. Leoldás után a vontató pilóta köteles egyenes vonalú siklásba vinni
süllyedéssel mindaddig, amíg meg nem győződik a vitorlázógép leoldásáról.
7.7.2. A leoldás után
iskolakörre.

a

repülőgépet enyhe

- amennyiben a repülőtérrend mást nem ír elő - bal

fordulóval besorol

7.7.3. A vontatógép jobbra való kifordulást csak a repülés üzemvezető külön utasítására hajthat végre.
7.7.4. Amennyiben leoldás emelőáramlatban körözés közben történik, a vontatópilóta vízszintes
szárnyú süllyedő repülésbe vigye át a gépét és folytassa a repülést.
7.7.5. Amennyiben az emelőáramlatban más vitorlázógép /gépek/ tartózkodik, a vontatmány 100 méter
szintkülönbséggel, azonos körön köteles besorolni. A vontatmány az ott tartózkodó vitorlázógépeket
100 méternél jobban nem közelítheti meg.
7.7.6. Távvontatás esetén a vitorlázó repülőgépet csak a vitorlázórepülőgép vezetőjével
megbeszélt hely felett szabad leoldani.

előre

7.7.7. Leoldás jelzései:
- nyitott vontató repülőgépen karlengetéssel
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- csukott vontatógépen szárnybillegtetéssel.
- rádión
7.7.8. 200 méternél alacsonyabban történő oldás, oldatás kivétel a veszélyhelyzet - tilos.
7.8.

Terepről vitorlázógépek elvontatása

7.8.1. Terepvontatást csak azok a vontatópilóták végezhetnek, akik rendelkeznek "Terepvontatási
jogosítással”
7.8.2. Vontatórepülőgép terepen csak akkor szállhat le a leszállójelként kitett vitorlázógép mellé,
miután szemrevételezéssel ellenőrizte a terep előírás szerinti nagyságát, a besiklási és felszállási sáv
/pálya/ akadálymentességét, és egyértelműen meggyőződött arról, hogy a vitorlázó repülőgépvezetője
a gépe mellett, a helyszínen tartózkodik.
7.8.3. A vontatópilóta, ha rádió kapcsolata van a vitorlázógéppel és az közli vele, hogy nem szállhat le
vagy a helyszínre érkezve látja, hogy a leszállójelként kitett vitorlázógépet elforgatják, minden
kísérletezés nélkül köteles az induló repülőtérre visszafordulni.
7.8.4. Ha a vontató repülőgépet felszállás közben váratlan merülés, egyéb zavaró körülmény éri, a
biztonságos vontatási sebesség elérése után, az első forduló 15-20°-os bedöntéssel 10-20 méter
magasságban is elkezdhető.
7.8.5. Azt a terepet, amelyről előre /leszállás előtt/ megállapítható, hogy a felszállást csak
kényszermegoldással lehet végrehajtani, terepleszállásra alkalmatlannak kell minősíteni.
7.9. A vontató pilóta köteles kényszeroldást végrehajtani:
7.9.1. Ha a vontatógép üzemében olyan meghibásodás következik be, mely veszélyesebb
idézhet elő, mint a leoldás végrehajtása.

helyzetet

7.9.2. Ha a vitorlázógép vezetője olyan durva vezetési hibát követ el, amelyből az egész
vontatmányra nagyobb veszély származhat a leoldás elmulasztása esetén mint annak végrehajtásakor.
7.9.3. Ha a
leoldást.

vitorlázógép

vezetője a vontatópilótától kapott leoldási utasításra nem hajtja végre a

7.9.4. Ha a vontatópilóta egészségi állapotában hirtelen
vontatás folytatását veszélyezteti.

oly mérvű romlás következik be, amely a
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VIII. FEJEZET
EJTŐERNYŐS UGRATÁS VÉGREHAJTÁSA
EJTŐERNYŐ ALKALMAZÁSA LÉGIJÁRMŰVÖN
8.1. Az ejtőernyős ugratást végrehajtó hajózó állománynak kötelessége ismerni az ejtőernyős
tevékenységről szóló 39. sz. Légügyi Előírás vonatkozó pontjait valamint az ejtőernyős ugratás általános
szabályait.
8.2. A gyakorlati repülésben résztvevő növendék és hajózó állomány kötelessége ismerni az
ejtőernyős tevékenységről szóló 39.sz. Légügyi Előírás "Ejtőernyő alkalmazása légijárművön" c. rész
vonatkozó pontjait.
8.3. Ejtőernyős ugratás általános szabályai:
8.3.1. A felszállás technikája ejtőernyősökkel semmiben sem különbözik a repülőgép más változataiban
végrehajtott felszállástól.
8.3.2. Emelkedésre a motor névleges teljesítményét kell használni a repülőgép légiüzemeltetési
utasításában meghatározott paraméterek betartásával. Végrehajtása a repülő-üzemvezetővel egyeztetett
légtérben történjen kerülve a nagy bedöntéseket és terheléseket.
8.3.3. Rárepülés:
A rárepülési irányra fordulás az ugrási magasságon, vagy afelett legyen, hogy az ejtőernyős ugró a
kiindulási helyzet felvételét és a kiugrást a névleges kiugrási magasságon, vagy felette tudja
végrehajtani.
Ajánlott, hogy a rárepülés céljából végrehajtott utolsó fordulót előzetesen meghatározott tereppont
felett hajtsa végre a légijármű parancsnoka. A légijármű parancsnok - amikor az ugró a készenléti,
kiugrási helyzet elfoglalását megkezdi, illetve az ugrást végrehajtja - köteles a repülőgép sebességét
legfeljebb 120 km/ó vagy előzetesen meghatározott értéken tartani olyan üzemmódban, vagy olyan
magasságon kezdve, hogy a kiugrás pillanatában az ejtőernyős ugró a névleges ugrási magasságon,
vagy fölötte legyen.
8.3.4. Süllyedés
8.3.4.1. Az ejtőernyősök kiugrása után a repülőgépvezető folytassa a vízszintes repülést 10-20
másodpercig az irány változtatása nélkül, majd a repülő-üzemvezetővel előzetesen egyeztetett
légtérben kezdje meg a süllyedést.
Süllyedés közben az ereszkedő ejtőernyősök pályáját /siklási útvonalát/ nem szabad keresztezni, az
ejtőernyősök repülőgéppel való megközelítésének legkisebb távolsága mintegy 500 méter legyen.
8.3.4.2. Ha ugyanarra a repülőtérre száll le a repülőgép, ahová az ejtőernyősök ugranak, akkor a
repülőgép a süllyedés egész ideje alatt legyen magasabban, mint az ereszkedő ejtőernyősök, vagy még
azok földet érése előtt időben hajtsa végre a leszállást.
8.3.4.3. Leszállás erre a repülőtérre csak a repülő üzemvezető engedélye, utasítása szerint hajtható
végre.
8.4. Vészhelyzet
Vészhelyzet bekövetkezte esetén a repülőgépvezető az adott típus légiüzemeltetési utasításában
foglaltak szerint tevékenykedjen.
8.5. Ejtőernyős ugratást az a repülőgépvezető hajthat végre, aki az eje. ugratás szabályaiból
eredményes elméleti vizsgát tett.
Az elméleti vizsga eredményét és az önálló eje. ugratás engedélyezését ellenőrző repülés alapján a
főpilóta a hajózó naplóban jóváhagyta.
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IX. FEJEZET
KÖTELÉKREPÜLÉS
9.1. A kötelékrepüléseket a feladat jellegétől
alakzatokban lehet végrehajtani.

és a

légihelyzettől függően a jelen utasításban előírt

9.2. Alakzatnak nevezzük a repülőgépek /kötelékek/ kölcsönös elhelyezkedését a levegőben,
különböző tér- és távközökkel, valamint szintkülönbséggel /pozitív-negatív és azonos szint./
9.2.1. TÉRKÖZ-nek nevezzük a repülőgépek közötti távolságot vonalban.
9.2.2. TÁVKÖZ-nek nevezzük a repülőgépek vagy kötelékek közötti távolságot mélységben.
9.2.3. POZITIV vagy NEGATIV
távolságot magasságban.

szintkülönbségnek

nevezzük

a repülőgépek, kötelékek közötti

9.3. Az alakzat lehet zárt és nyitott.
9.3.1. ZÁRT ALAKZAT-nak nevezzük a repülőgépek olyan elhelyezkedését repülés közben, amikor a
közöttük lévő tér vagy távköz nem nagyobb fél fesztávnál, illetve a repülőgép hosszának felénél.
9.3.2. NYITOTT ALAKZAT-nak nevezzük a repülőgépek két fesztávnál és két repülőgép hossznál
nagyobb tér vagy távközre való elhelyezkedését. A kötelék alakzatát, tér vagy távközét, valamint a
szintkülönbséget minden esetben a kötelék parancsnoka határozza meg.
9.4. Az alakzat alapját a géppár képezi.
9.5. A végrehajtandó feladattól, a repülőgépek típusától, a légihelyzettől, valamint a gépszemélyzetek
képzettségi fokától függően a következő főbb alakzatokat alkalmazzuk:
- ék
- lépcső
- oszlop
9.6. A kötelékrepülések oktatásakor bekell tartani az egyszerű repülési helyzettől, a bonyolultabb
repülési helyzetre való áttérés sorrendjét. A kötelékrepülések oktatását géppárban kell megkezdeni és
miután a repülőgépvezető elsajátította a géppárban történő repülést, az oktató csak akkor kezdjen
hozzá a repülőgépvezetők rajkötelékben, ezt követően pedig esetleg nagyobb kötelékben történő
oktatásához.
9.7. A kötelék parancsnoknak nevezzük az élen haladó repülőgép
kísérőnek pedig a kötelék többi gépének személyzeteit.

személyzetének

parancsnokát,

9.8. A kötelék parancsnok repülés közben köteles:
- a repülés alatt olyan sebességet tartani, hogy a kísérők meg tudják őrizni helyüket
alakzatban.
- tartózkodni a hirtelen sebesség, irány és magasság változtatástól, valamint felhőbe
ködbe történő berepüléstől.
- figyelmeztetni kísérőit a kötelék következő manőverére
- különösen körültekintőnek lenni kis magasságon és földközeli repülés közben,
nagy légiforgalmat lebonyolító repülőterek és körzetek felett történő
átrepüléskor
- elkerülni mind a saját, mind pedig a kötelék többi gépének légijármüvekkel, vagy
akadályokkal történő összeütközését.
- állandóan megőrizni a tájékozódást repülés közben.

az
vagy

valamint
földi
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- rádiókapcsolatot tartani a repülő-üzemvezetővel,
irányító pontokkal és a kötelékkísérő
repülőgép személyzeteivel
- rendszeresen ellenőriztetni az üzemanyag mennyiségét
9.9. A kötelék parancsnoknak TILOS!
- berepülni a kötelékkel felhőbe
- átrepülni olyan közbeeső repülőterek és körzetek felett, ahol erős légiforgalom
ez nem szerepel a feladat végrehajtásában
- repülési feladatot végrehajtani kötelék repülőgép személyzetei számára előírt
minimumnál rosszabb időjárási viszonyok között
- megsérteni az adott körzetre előírt biztonságos repülési magasságot.

van,

ha

időjárási

9.10. A kísérő kötelékrepülés közben köteles:
- állandóan tartani helyét az alakzatban.
- állandóan figyelni a pk.-t, vagy az előtte repülő repülőgépeket
- a kötelékhez történő felzárkózást alulról, kizárólag egyenesből végrehajtani, s eközben a
térközt kétszeresére megnövelni, majd a helyére beállni.
- gondosan ügyelni a parancsnok jelzéseire és pontosan végrehajtani a parancsait.
9.11. A kötelék kísérő repülőgép vezetőjének TILOS!
- önkényesen a kötelék parancsnok engedélye nélkül kiválni a kötelékből, kivéve
az eseteket amikor a hajtómű vagy a repülőgép sárkány üzemképtelenné
válik.
- felzárkózni a pk. engedélye nélkül, vagy önkényesen megváltoztatni helyét.

azokat

9.12. A kötelékből történő kényszerkiválás esetén a kivált gép parancsnoka rádión jelentse a
kötelékből való kiválás okát és a saját elhatározását. A kötelék parancsnoka által kijelölt
repülőgépvezető kísérje figyelemmel a kötelékből kivált repülőgépet egészen a kényszer leszállásig,
vagy a kötelékbe való vissza térésig.
9.13. Egyenkénti felszálláshoz a repülőgépek a starton felszállási sorrendben sorakoznak oly módon,
hogy minden repülőgépvezető lássa az előtte felszálló repülőgépet.
9.14. A kötelék parancsnok felszállás előtt rádión vagy kézfelemeléssel győződjön meg, hogy készeke a felszállásra, először rajának kísérői, majd ezt követően a kísérő rajok parancsnokai.
9.15. A kötelék gyülekezését, felzárkózását a repülőgépek típusától, számától és a légihelyzettől
függően végre lehet hajtani:
- a repülőtér felett körön
- jellegzetes tájékozódási pont felett
- 180°-os fordulóval
- az útvonalon.
A gyülekezés rendjét és módját minden egyes esetben a repülő üzemvezető állapítja meg.
9.16. A kísérő repülőgépvezető ha szem elől vesztette a vezérgépet /az előtte repülőt/ köteles:
- vízszintes repülésben a térköz egyenletes növelésével oldalra repülni.
- fordulóban a külső kísérőnek csökkenteni, belső kísérőnek pedig növelni a bedöntés szögét
és oldalra távozni.
9.17. A kötelékek alakzat változtatása a kötelék parancsnok utasítására történik, a gép személyzete
mindenféle alakzatváltoztatáskor köteles
betartani a
gondos körültekintést, egyenletesen
végrehajtani az alakzat változtatást és pontosan megőrizni helyüket a köte-lékben.
9.18. A kötelék egyenkénti leszálláshoz való oszoltatását a következőképpen kell végezni:
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- a kötelék parancsnoka a repülőtérhez érve átcsoportosítja a kötelék tagjait az iskolakörrel
ellentétes lépcsőbe.
- a leszállójel felett 300 méter magasságban a pk. kiválik az iskolakörre, majd a
kísérők
egyenletes időközönként követik a vezért az egyenletes távközök
betartásával.
9.19. A legnagyobb kötelék amelynek nappal történő leszállása egyszerre engedélyezhető a raj, éjjel a
leszállást csak egyes repülőgépekkel szabad végrehajtani.
9.20. Kötelék leszállás esetén minden egyes repülőgépvezető személyesen is felel a körültekintésért,
a pontos földetérésért.
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X. FEJEZET
MŰREPÜLÉS
10.1. Műrepülésnek nevezzük a repülőgépeknek térben
meghatározott figurák végrehajtása céljából repülnek.

végrehajtott manőverezését, amelyet

10.1.1. Felosztása
10.1.1.1.Végrehajtásának nehézségi foka szerint a műrepülés lehet:
- alap
- haladó
- teljes
- verseny
- látványos, bemutató
10.1.1.2.Gépek száma szerint
- egyes
- kötelék
10.1.2. Alap-, haladó-, vagy teljes műrepülésnek nevezzük:
- a műrepülő kiképzés során - az adott kiképzési tematika alapján - feladatszerűen
végrehajtott repülést,
- az alap-, haladó-, vagy teljes műrepülő kiképzéssel rendelkező repülőgépvezetők által
végrehajtott figurák és kombinációk gyakorlását.
10.1.3. Versenyműrepülés
10.1.3.1.Versenyműrepülésnek nevezzük a haladó, vagy teljes műrepülő kiképzéssel rendelkező
műrepülő sportolók edzőtáborban, vagy műrepülő versenyen a műrepülő szabályzat előírásai szerint
végrehajtott műrepüléseket.
10.1.4. Látványos, bemutató repülés
10.1.4.2. Látványos repülésnek nevezzük a repülés népszerűsítése céljából, vagy más esemény kapcsán
nagyszámú embercsoport előtt végrehajtott repüléseket. Látványos repüléseket csak engedéllyel az
abban meghatározottak szerint lehet végrehajtani.
10.2. Műrepülés alsó magassági határai.
- alap műrepülésnél
600 m
- haladó
300 m
- teljes
100 m
- verseny
100 m
- különleges esetekben, engedéllyel
50 m
- látványos, bemutató repülésnél a látványos repülést az engedély szerint.
10.3. Légijármű alkalmassága műrepülésre.
10.3.1. Műrepülés csak olyan légijármüvel végezhető, melynek légialkalmassági engedélye erre ki van
terjesztve és csak olyan műrepülő figura hajtható vele végre,amely a légiüzemeltetési utasitásában
engedélyezett.
10.4. Légijárművezető köteles
- betartani a repülőgéptípusra előirt maximális sebességet
- betartani a maximális pozitív és negatív terheléseket
- figyelemmel kísérni légtérbeni helyzetét, hogy azt nehogy elhagyja
- az engedélyezett alsó magassági határ alá süllyedésnél a műrepülést befejezni
- betartani a repülési szabályokat
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XI. FEJEZET
MŰSZER ÉS ÉJSZAKAI REPÜLÉSEK
11.1. Műszer és éjszakai repülések
11.1.1. A műszer repüléseket nappal és éjszaka egyaránt, műszerrepülési szabályok /IFR/ szerint kell
végrehajtani.
Éjszakai repülés végrehajtható VFR szabályok szerint VMC időjárási körülmények között is. (NVFR)
11.1.2. A műszer szerinti és az éjszakai repülések a sajátosságuk egész sora következtében /rossz látás,
bonyolult időjárási viszonyok, az éjszakai hatások befolyása a rádió és rádiónavigációs berendezések
működésére stb./ a gépszemélyzet, a repülőgép és a repülések biztosítására szolgáló eszközök gondos
előkészítését követelik meg.
11.1.3. Éjszakai NVFR kiképzést jó időjárási körülmények /VMC/ között kell végrehajtani.
11.2. Felkészülés
11.2.1. A műszer szerinti és éjszakai repülésekre történő felkészülés idején szigorúan bekell tartani a
hajózó állomány pihentetésének rendjét.
11.2.2. Éjszakai repülést csak kifogástalanul működő rádió, rádiónavigációs, navigációs berendezések
és fényberendezésekkel rendelkező, a műszer szerinti repülésre minden szempontból felkészített
repülőgéppel lehet végrehajtani.
11.2.3. Az éjszakai, illetve nappali műszer szerinti repülések előtt a gépparancsnok által végrehajtandó
ellenőrző berepülést kell végezni nappal, a hajtómű és a műszer szerinti repüléshez szükséges
berendezések működésének ellenőrzése céljából.
11.2.4. A repülőgép éjszakai repülésre való előkészítésekor különös figyelmet kell fordítani:
- a kormányszervek hibátlanságára
- a hajtómű hibátlan működésére
- a navigációs műszerek és a hajtómű ellenőrző műszerek megvilágítására
- az elektromos rendszer és berendezések hibátlanságára
- a rádiónavigációs eszközök hibátlanságára
- a kabinvilágításra, annak szabályozhatóságára
- a helyzetlámpák, fényszórók, villogófény kifogástalan működésére
- a személyzet minden tagja számára zseblámpa meglétére.
11.3. Repülések megszervezése, előkészítése
11.3.1. Az éjszakai repülések megszervezését, előkészítését és vezetését végző személy felelős:
- az éjszakai repülések megszervezéséért, biztonságáért
- a hajózó állomány megfelelő felkészüléséért, a repülőgépek éjszakai repülésre
előkészítéséért
- a repülés igénylések, tartalék repülőtér biztosításáért.
11.3.2. A repülő üzemvezető a sötétség beállta előtt köteles:
- ellenőrizni a starthely berendezését, a világítási
akadályfények teljességét és üzemképességét.
- megvizsgálni a munkaterületet és a gurulási útvonalakat
- tanulmányozni a meteorológiai adatokat és
előrejelzést
- ellenőrizni a rádió - és fénytechnikai eszközök készenlétét.

és

fénytechnikai

berendezések,

11.4. A repülőgépvezető az éjszakai és műszer szerinti repülésre való felkészülése során köteles:
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- megismerni a meteorológiai adatokat, előrejelzést
- az éjszakai /műszer/ repüléshez szükséges
üzemképességéről meggyőződni /zseblámpa/.

személyi

felszerelését

előkészíteni,

11.5. Éjszakai repülés különleges helyzetei:
11.5.1. Abban az esetben, ha a kétoldali rádióösszeköttetés megszakad, a repülő üzemvezető köteles
fény vagy rakétajelzéssel megtiltani a felszállást.
11.5.2. A repülés közbeni rádióösszeköttetés megszakadása esetén követendő eljárás:
- meggyőződni a frekvencia helyes beállításáról
- üzembehelyezni a tartalék rádió berendezést és helyreállítani az összeköttetést
- ha az összeköttetés így sem jön létre, a repülőgépvezető kisérelje meg más gépekkel
felvenni a kapcsolatot és kérjen közvetítési segítséget
- szükség szerint kiséreljen meg összeköttetést teremteni más irányítói frekvencián
- eredménytelen összeköttetési kisérletek esetén a rádió nélküli gépekre vonatkozó
szabályok szerint kell eljárni és a feladatot megszakítva leszállni a saját, vagy a tartalék repülőtéren.
Ennek során úgy kell tekinteni az összeköttetés megszakadását, hogy a saját vevőberendezés
hibásodott meg csupán és ezért:
a/ úgynevezett
vak-adás
formában
vészhívást kell végezni,
repülőgépvezetőelhatározását a saját vagy a tartalék repülőtérre leszállást illetően.

közölni

a

b/ helyzetjelentést kell adni más gépek tájékoztatására is.
c/ mindezek mellett a megközelítést és leszállást a legnagyobb körültekintés mellett
végrehajtani.

kell

d/ a repülőtér megközelítésekor a fényszórók többszöri bekapcsolásával jelölje meg magát a
"rádió nélküli" repülőgép.
11.6. Éjszakai repülés végrehajtása.
11.6.1. A felszállást éjjel minimális kabinmegvílágitás mellett kell végrehajtani a fel- és leszállóirányt
kijelölő fénysor irányának tartásával. A középvonal fénysor mindkét esetben a repülőgéptől balra kell
legyen.
11.6.2. A föld feletti kitartás, az emelkedési sebesség eléréséig enyhe emelkedéssel történik.
11.6.3. A felszállás utáni 1. forduló magassága minimum 200 m, a 4. fordulót 200 m, magasságig be
kell fejezni.
11.6.4. A leszállást éjjel a kivilágított leszállójel és fénysor szerint kell végrehajtani. A leszálló
fényszórókat 100 m magasságban be- a kifutás be fejeztével ki kell kapcsolni.
11.6.5. Leszálló fényszórót esőben, hóesésben, erős párásság esetén éjjel nem szabad használni, mert
fényszórás jön létre és ez magas felvételhez vezethet.
11.6.6. Az emelkedés és siklás sebessége éjszaka 5-10 km/ó-val nagyobb legyen.
A kiszámítás helyesbítése éjszaka csúsztatással TILOS!
11.6.7. Rossz kiszámítás /magas bejövetel/ esetén leszállni TILOS, új körre kell menni a repülőüzemvezető engedélyével illetve utasítására.
11.6.8. A leszállás megtiltása éjjel rádión, vagy piros rakétával történik.
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11.6.9.
Az általános leszállási sorrend a repülésvezető utasítása, illetve rádióösszeköttetés
megszakadása esetén az előre kidolgozott eljárás szerint.
11.7.

IFR repülési szabályok szerint végrehajtott repülések minimális szintjei:

11.7.1. A fel- és leszállás eseteit kivéve, az IFR repülést olyan szinten kell végrehajtani, amely nem
alacsonyabb a megállapított tengerszint feletti minimális repülési magasságnál, vagy ahol ilyet nem
állapítottak meg:
a/ olyan szinten, amely magasföld és hegyvidék felett legalább
600 m /2000 láb/ a légijármü
számított helyzetétől 6 km / 5 NM/ sugarú körön belül található legmagasabb akadály felett,
b/ az a/ alatt meghatározott eseteken kivül
olyan szinten, amely legalább 300 m /1000 láb/ a
légijármű számított helyzetétől 8 km /5 NM/ sugarú
körön
belül található legmagasabb akadály
felett.
11.8. Gyakorló műszerrepülések.
Gyakorló műszerrepülés /függöny mögött/ csak az alábbi feltételek mellett hajtható végre:
a/ ha a légijármü kifogástalanul müködő kettős kormányberendezéssel van ellátva.
b/ ha az ellenőrző ülésben megfelelő képesítésű repülőgépvezető foglal helyet repülőgépvezetőként - amíg a másik repülőgépvezető a gyakorló műszerrepülést végzi.

biztonsági

A biztonsági repülőgépvezetőnek előre és mindkét oldalra megfelelő kilátással kell rendelkeznie, vagy
összeköttetésben kell állnia egy olyan illetékes személlyel, aki figyelni tudja az ellenőrző
repülőgépvezető helyéről nem látható szektort.
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XII. FEJEZET
TEENDŐK A REPÜLÉS KÜLÖNLEGES ESETEIBEN

12.1. A repülés különleges eseteihez tartoznak mindazok az esetek és körülmények, amelyeknél, vagy
amelyek következtében a repülés biztonságának veszélye lép fel.
12.1.1. A repülés biztonságát veszélyeztető okok:
- tűz a motortérben, tűz a fedélzeten
- motor részleges, vagy teljes üzemképtelenné válása
- a légijármü létfontosságú részeinek megsérülése
- üzemanyag kifogyás
- légijármü parancsnokának egészségi állapotában bekövetkező hirtelen rosszabbodás
- rossz és veszélyes időjárási viszonyok közé kerülés
- tájékozódás elvesztése
- futómű meghibásodás.
12.1.2. A légijármű parancsnokának, valamint a légijármű személyzetének veszély eseténi ténykedését
az adott típus légiüzemeltetési utasítás határozza meg.
12.1.3. A légijármű parancsnokának kötelessége ismerni az adott tipus légiüzemeltetési utasítás
"Teendők veszély esetén" c. fejezetét és veszély esetén az abban foglaltak szerint eljárni.
12.2. Amennyiben a típus légiüzemeltetési utasítása nem tér ki egy adott veszélyhelyzetre, akkor a
légijármű parancsnokának e fejezetben foglaltakszerint kell eljárnia.
12.2.1. Tűz esetén:
l. Üzemanyag csapot elzárni
2. Gázkart teljes gázhelyzetbe állítani
3. Tűzoltókészüléket működésbe hozni
4. Gyújtást kikapcsolni /miután a motor leállt/
5. Siklásba vinni a gépet.
6. Abban az esetben ha a tüzet nem sikerült eloltani, váltakozva jobbra és balra
csúsztatni, vagy fokozni a siklási sebességet
7. A tűz eloltása után kényszerleszállást végezni
8. Főkapcsolót kikapcsolni
9. A tüz eloltása után a motort nem szabad újra indítani!
10. Amennyiben a tüzet nem sikerül biztonságos magasságban eloltani, a repülőgépet
ejtőernyővel el kell hagyni.
12.2.2. A motor meghibásodása esetén:
12.2.2.1. Részleges meghibásodás pl. hengerfejrepedés
- gázkart teljes gáz állásba
- helyi repülésnél a repülőtéren leszállni azonnal
- útvonalon amennyiben repülőtér nem érhető el, akkor megfelelő lelszállóhelyen a
végrehajtani
a kényszerleszállás szabályai szerint.

leszállást

12.2.2.2. Teljes meghibásodás, leállás esetén.
a/ Felszállás közben 100 m alatt
- azonnal siklásba vinni a gépet
- futóművet behúzni
- fékszárnyakat kiengedni (ha a helyzet megkívánja)
- gyújtást kikapcsolni
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- üzemanyagcsapot elzárni
- leszállást egyenes vonalon végrehajtani
- főkapcsolót kikapcsolni
A behelyezkedés illetve akadálykerülés érdekében végzett irányváltoztatás nem haladhatja meg a 15o-t
b/ Felszállás után 100 m-nél magasabban:
- azonnal siklófordulóba kezdeni a repülőtér felé
- futóművet behúzni, ha feltételezhetően nem ér be a munkaterületre,
- gyújtáskapcsolót kikapcsolni
- benzincsapot elzárni
- veszélyhelyzetet jelenteni rádión a repülő-üzemvezetőnek
- ha nem hajtható végre repülőtéren a leszállás, akkor a főkapcsolót is kikapcsolni.
12.2.3. Légijármű létfontosságú részeinek sérülése
Abban az esetben, ha a repülőgép nagy fontosságú részei megsérülnek, azonban lehetővé teszik a
repülés folytatását, a repülőgépvezető elkerülve a hirtelen mozdulatokat és a nagy repülési sebességet,
a
legközelebbi repülőtéren, vagy a kiválasztott leszállóhelyen szálljon le.
12.2.4. Orrsegédszárny sérülés esetében
- folytatni a repülést
- leszállás nagyobb sebességgel a főfutóművekre.
12.3. Ha az időjárási viszonyok váratlanul megváltoznak, vagy a gépszemélyzet hirtelen veszélyes
időjárási viszonyok közé kerül
/erős havazás, jegesedés, jégeső, köd, zivatar/. amelyek arra
kényszerítik, hogy abba hagyja a repülést, vagy megváltoztassa a repülési feladat végrehajtásának
rendjét, a gépszemélyzet parancsnoka idejében határozza el:
- folytassák-e a repülést, megváltoztatva a repülési
útvonalat, vagy magasságot,
- megszakítsák-e a feladat végrehajtását és visszatérjenek a saját repülőtérre
- leszálljanak-e a kitérő repülőtérre
- leszálljanak-e repülőtéren kívül.
12.3.1. A gépszemélyzet
parancsnoka
elhatározását
köteles rádión közölni a repülőüzemvezetővel, vagy a tájékoztató szolgálattal és a hozott döntésnek megfelelően eljárni
12.3.2. Ha a repülőgép jegesedni kezd, a gépszemélyzet működtesse a repülőgépen lévő jégtelenitő
berendezést, és változtassa meg a repülés magasságát /repüljön ki a jegesedési körzetből/.
12.4. Kényszerleszállás
12.4.1. A kényszerleszállás helyének kiválasztásáért és a leszállás végrehajtásáért a repülőgépvezető
felel.
12.4.2. Behúzható futóművel rendelkező repülőgépeken repülőtéren kívüli kényszerleszállást minden
esetben behúzott futóművel, szükség szerint kiengedet leszálló fékszárnyakkal, kikapcsolt gyújtással és
elzárt üzemanyag csappal kell végrehajtani.
12.4.3. Magas növényzetre történő leszálláskor a repülőgépvezető a növényzet tetejét vegye a föld
felületének és úgy hajtsa végre a leszállást.
12.4.4. Erdőre, vagy cserjére történő kényszerleszállás esetén a repülőgépvezető olyan részt válasszon
ki, ahol a fák a legalacsonyabbak és koronájuk a legsűrűbb. A leszállást úgy kell végrehajtani, hogy a fák
tetejét vegye a föld felületének.
12.4.5. Átszeldelt terepen, hegyekben és horhosokban történő leszállást a legsíkabb területen kell
végrehajtani úgy, hogy a földet érés az emelkedő irányában történjék. Abban az esetben, ha a hegyek
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kizárják azt, hogy leszállást lehessen
ejtőernyővel hagyja el a repülőgépet.

végrehajtani

a gépszemélyzet, ha van

elég

magasság,

12.4.6. Vízen kényszerleszállást többnyire szél ellen hajtunk végre. Sodrás /hullámfodor/ esetén, ha a
szélsebesség 8-10 m/sec-nél nem nagyobb, a leszállást a szél irányától függetlenül a hullámvölgy
mentén kell végrehajtani. Ha erősebb a szél, vagy ha a szél bármilyen taraj nélkü1i hullámot idéz elő,
széllel szemben, kell leszállni.
12.4.7.
Vízre történő leszállás előtt a
repülőgép
leszállási sebességének csökkentése és
úszóképességének növelése céljából valamennyi terhet, könnyen levehető berendezést le kell dobni a
fedélzetről. Az összes felső nyílást ki kell nyitni és a kabin tetőt le kell dobni, az alsó nyílásokat
pedig gondosan le kell zárni. Vízre történő leszállás előtt a futóművet be kell húzni. A fékszárnyakat
alsószárnyas gépeknél nem szabad kiengedni, mivel azok vízre történő leszálláskor erős orrnehéz
nyomatékot hoznak létre és a repülőgép orra a vízbe fúródhat.
12.4.8. A vízreszállást behúzható futóművel nem rendelkező repülőgépeken ugyanúgy kell
végrehajtani, mint behúzott futóművel, minimális sebességgel érve vizet.
12.4.9. Víz feletti repülésnél, amennyiben a kényszerleszállás esetén a szárazföld
gépszemélyzetet elkell látni személyi mentőeszközökkel.

nem érhető el, a

12.4.10. Vízreszállás előtt a gépszemélyzet tagjai lehetőség szerint vegyék le az ejtőernyőt.
12.5. Minden esetben, amikor a levegőben a gépszemélyzet életét közvetlen veszély fenyegeti, ha
a repülőgép létfontosságú részeinek megsérülése, vagy eltörése miatt kormányozhatatlanná válik,
kigyullad a repülőgép és lehetetlen a tüzet eloltani, a hajtómű üzemképtelenné válik olyan terep felett,
amely kényszerleszállás esetén nem biztosítja a gépszemélyzet biztonságát, vagy földigérő zárt felhőzet
felett a gépszemélyzet köteles ejtőernyővel elhagyni a repülőgépet.
12.5.1. Gépelhagyás eseténi teendők
1. repülőgépet lakatlan terület fölé irányítani
2. faroknehézre trimmelni
3. gyújtást kikapcsolni
4. üzemanyagcsapot elzárni
5. főkapcsolót kikapcsolni
6. kabintetőt eldobni
7. bekötőhevedereket kikapcso1ni
8. repülőgépből kiugrani.
Idő hiányában l -5-ig elhagyható.
12.6. Tájékozódás elvesztése esetén követendő eljárás. (Amikor minden rádió és rádiónavigációs
kapcsolat is megszakadt.)
12.6.1. Az útvonalrepülést, vagy átrepülést végrehajtó repülőgépvezető a repülés végrehajtása közben
abban az esetben, amikor megállapította a tájékozódás elvesztésének tényét, rögzítse az időt,
irányszöget és sebességet, egy jellegzetes terepponthoz kötve magát, amely fölött körözve a térképnek
a tereppel történő össze hasonlítása útján próbálja meg megállapítani pontos tartózkodási helyét.
12.6.2. MK feletti repülés esetén:
Amennyiben nem tudja a pontos tartózkodási helyét megállapítani, figyelembe véve, hogy az ország
melyik részébenvesztette el a tájékozódást a megfelelő irányszögön rárepül a Tiszára vagy a Dunára.
12.6.2.1.Ha a tájékozódást a Dunántúl északi részén vesztette el, akkor
biztonságos magasságra és 110 fokon rárepül a Dunára.

felemelkedik 1200 m-es

_______________________________________________________________________
Eredeti Kiadás
Rész M.1.
Kiadás Dátuma: 2010.01.10.
Oldal: 32.

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
M.1. – Utasítás a motoros repülések végrehajtására
12.6.2.2.Ha a tájékozódást a Dunántúl nyugati részén vesztette el, akkor felemelkedik
biztonságos magasságra és 90 fokos irányszögön rárepül a Balatonra vagy a Dunára.

1200 m-es

12.6.2.3.Ha a tájékozódást a Dunántúl déli részén vesztette el, akkor 1200 m-es
magasságra emelkedik 70 fokos irányszögön rárepül a Dunára.

biztonságos

12.6.2.4.Ha a tájékozódást a Tisza-Duna közének északi részén vesztette el, 1600 m-es biztonságos
magasságon 110 fokos irányszögön rárepül a Tiszára.
12.6.2.5.Ha a tájékozódást a Duna-Tisza
fokos irányszögön rárepül a Dunára.

között vesztette el, 600 m-es biztonságos magasságon 270

12.6.2.6.Ha a tájékozódást a Duna-Tisza közének
déli részén vesztette el, 600 m-es biztonságos
magasságon 290 fokos irányszögön rárepül a Dunára, vagy 70 fokos irányszögön rárepül a Tiszára.
12.6.2.7.Ha a tájékozódást a Tiszántúlon vesztette el, 600 m-es biztonságos magasságon 290 fokos
irányszögön rárepül a Tiszára.
12.6.3. A Duna vagy Tisza vonalának elérése után az ország belseje felé repülve helyreállítja a
tájékozódását, és üzemanyag számítást végez, hogy a kívánt repülőtér elérésére
biztosítva van-e a
megfelelő üzemanyag mennyiség.
12.6.4. Amennyiben megfelelő üzemanyag készlettel nem rendelkezik, úgy a legközelebbi repülőtéren
végrehajtja a leszállást.
12.6.5. Ha az üzemanyag hiánya miatt repülőteret elérni nem tud, úgy egy alkalmas leszállóhelyen
végrehajtja a leszállást. A repülőtéren kívüli kényszerleszállást úgy kell végrehajtani, hogy a leszállás
kiszámításának megismétlésére megfelelő üzemanyag készlet álljon rendelkezésre.
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1. sz. melléklet
MOTOROS REPÜLÉSBEN HASZNÁLATOS JELZÉSEK

_______________________________________________________________________
Eredeti Kiadás
Rész M.1.
Kiadás Dátuma: 2010.01.10.
Oldal: 34.

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Üzemeltetési Kézikönyv – ÜK
M.1. – Utasítás a motoros repülések végrehajtására
2. sz. melléklet
KÉTMEZŐS STARTHELY BERENDEZÉSE
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3. sz. melléklet
HÁROMMEZŐS STARTHELY BERENDEZÉSE
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4. sz. melléklet
KIS ISKOLAKÖR FELÉPÍTÉSE
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5. sz. melléklet
NAGY ISKOLAKÖR FELÉPÍTÉSE
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UTASÍTÁS
a vitorlázórepülések végrehajtására

Jelen utasítás a hatóság által korábban jóváhagyott szabályzat, azonban a Kézikönyvbe történő
beillesztéshez a szöveg átrendezése után ebben a formában került kinyomtatásra.
A korábbi jóváhagyás aláírás oldala ide másolva:
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TARTALOMJEGYZÉK

Fejezet sz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Megnevezés

Oldal sz.

Általános rész
Repülések osztályozása
Repülőterek
Repülőgép vezetés technikája
Általános szabályok
Repülőüzem megszervezése és vezetése
Csörlőindítású repülésekre vonatkozó szabályok
Vontatásos repülésekre vonatkozó szabályok
Vitorlázó műszerrepülésekre vonatkozó szabályok
Teljesítmény repülésekre vonatkozó szabályok
Közlekedés szabályok
Teendők a repülés különleges eseteiben
Vitorlázó versenyekre vonatkozó szabályok
Vitorlázógépek gumiköteles indítás
MELLÉKLETEK

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ponyva jelzések
Csörlőüzemű munkaterület berendezése jobb leszállás esetén
Csörlőüzemű munkaterület berendezése bal leszállás esetén
Vontatásos üzem berendezése
Munkaterület berendezése verseny esetén
Munkaterület berendezése verseny esetén
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I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RÉSZ

1./
Az „Utasítás a vitorlázórepülések végrehajtására” c. szabályzat a vitorlázó repülőgépeken történő
repülések megszervezésének, előkészítésének és végrehajtásának főbb alapelveit határozza meg.
2./
A repülést lépésről lépésre oktassuk, fokozatosan térjünk át az egyszerű gyakorlatok
végrehajtásáról a magasabb fokú repülési feladatok végrehajtására.
3./
Minden, a repülések megszervezésével megbízott személy vegye figyelembe a repülőgépvezető
állomány képzettségi fokát, a repülőtéri viszonyokat, a levegőben kialakult helyzetet és ezektől függően
adjon engedélyt a repülések végrehajtására.
4./
A repülőgépvezetők repülés előtt mindig mérlegeljék képzettségüket és egészségi állapotukat és
csak ezután kezdjék el repülésüket.
5./

Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben külön üzemeltetői utasítások az érvényesek.
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II. FEJEZET
REPÜLÉSEK OSZTÁLYOZÁSA

1./

Repülések feloszlanak:
- napszak szerint: nappali és éjszakai repülésekre;
- működési körzet szerint: helyi és távrepülésekre;
- rendeltetésük szerint: oktató, iskola, gyakorló, teljesítmény, műszer szerinti és különleges feladat
szerinti repülésekre (pl.: berepülések)

2./
Nappali repülésnek nevezzük a nap világos szakában, napkelte és napnyugta közötti időben
végzett repüléseket.
3./
Helyi repülésnek nevezzük az adott repülőtér körzetén belül és annak légtereiben végrehajtott
repüléseket.
4./

Távrepülésnek nevezzük a repülőtér körzetén kívüli repüléseket

5./
Oktatórepülésnek nevezzük a repülőgépvezető oktatása és repülő technikájának tökéletesítése
céljából végrehajtott repüléseket.
6./

Az oktató repülésekhez tartoznak:
- a repülőgépvezetési technika oktatása céljából, oktatóval végrehajtott bemutató repülések;
oktatás céljából végrehajtott kétkormányos repülések;
- az oktatott személy ellenőrzése céljából ellenőrzővel vagy oktatóval végrehajtott ellenőrző
repülések.

7./
Iskola repülésnek nevezzük azokat a repüléseket, melyeket a növendék az SPL szakszolgálati
engedély birtokában a repülőgépvezetői szakszolgálati engedély GPL(GR) megszerzéséig végez. A
kiképzés alatt álló személyeket növendéknek nevezzük.
Ugyancsak növendéknek minősül a valamilyen új képesítés elnyerése céljából folytatott kiképző repülés
ideje alatt a szakszolgálati engedéllyel rendelkező személy is.
8./
Gyakorló repülésnek nevezzük a repülőgépvezető által a repülőgépvezetési technika gyakorlása és
további tökéletesítése céljából végrehajtott önálló repüléseket.
9./
Teljesítmény repülésnek nevezzük mindazon repülést, amely magassági, távolsági vagy időtartam
repülés végrehajtására irányul.
10./
Műrepülésnek nevezzük a repülőgéppel szándékosan végzett olyan manőverezést, amely hirtelen
helyzetváltozásokkal, az általánostól eltérő repülőgéphelyzetekkel és rendkívüli sebességváltozásokkal jár.
Ez a repülés történhet oktatás, gyakorlás, látványos bemutató vagy versenyzés céljából, minden esetben
ellenőrzött körülmények között.
11./
Különleges feladatú repülésnek nevezzük mindazon időszakosan végrehajtott repüléseket, melyek
nem tartoznak a főbb repülési fajtákhoz.
Különleges feladatú repülésekhez tartoznak: 8ezek engedély kötelesek)
- repülőgépek ellenőrző és átvételi berepülése;
- látványosság célját szolgáló repülések és azokra való felkészülés.
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12./

Repülőgépvezetési technika módjai szerinti megkülönböztetés:
- látás utáni repüléseknek nevezzük mindazon repüléseket, amelyeket olyan körülmények között
hajtanak végre, amikor a repülőgép térbeli helyzetét és annak földhöz viszonyított mozgását a
természetes horizonton és a föld felületén lévő tájékozódási pontok látás utáni figyelésével
állapítanak meg.
- műszerrepülésnek nevezzük az olyan viszonyok között végzett repüléseket, amikor a repülőgép
térbeli helyzetét és annak földhöz viszonyított mozgását műszerek alapján határozzuk meg
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III. FEJEZET
REPÜLŐTEREK
1./
Repülőtér (állandó)
A repülőtér szárazföldön vagy vízen kijelölt terület (ideértve valamennyi, a területhez tartozó épületet,
felszerelést és berendezést), amely egészében vagy részben a légijárművek indulására és érkezésére,
valamint felszíni mozgására szolgál. (1995.évi XCVII. Törvény)
2./

Polgári célú repülőtér lehet:
- nyilvános repülőtér, amelyet - az AIP-ben közzé tett - azonos feltételekkel bárki igénybe
vehet, (1995.évi XCVII. Törvény)
- nem nyilvános repülőtér, amely kizárólag a tulajdonos, illetve az üzembentartó engedélye
alapján vehető igénybe. (1995.évi. XCVII. Törvény)

3./
Nem nyilvános fel- és leszállóhely (ideiglenes repülőtér)
Nem nyilvános fel- és leszállóhely létesítéséhez a terület tulajdonosának (kezelőjének) és az illetékes
környezetvédelmi hatóságnak a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulások és a fizikai paraméterek
megléte esetén az engedélyt a Polgári Légiközlekedési Hatóság adja ki. (141/1995.Korm.rendelet 22. §).
4./
Munkaterület.
A repülőtér munkaterülete a légijárművek fel- és leszállására, gurulására kialakított terület, az előterek
kivételével. (1995.évi XCVII. Törvény)
5./
Repülési sáv:
A fel- és leszállópálya, a végbiztonsági sávok és az oldalbiztonsági sávok együttese által képzett terület,
amelynek a légijármű le- és felszállása közben teljesen akadálymentesnek kell lennie.
6./
Fel- és leszállópálya (futópálya)
A repülőgépek fel- és leszállására kijelölt és megfelelően előkészített (vagy mesterséges burkolatú)
előírásos méretű terület, amelynek felszíne kellő simaságú és teherbírású a repülőgépek nekifutásához és
a leszállás utáni kifutáshoz.
7./
Végbiztonsági sáv.
A fel- és leszállópálya (futópálya) két végén kijelölt és megfelelően elegyengetett, előírt méretű, a
pályával közel azonos teherbírású és akadálymentes terület, amely a repülőgépek esetleges túlgurulásánál
vagy korai földet érésénél biztosítja a repülőgép leszállásának veszélytelenségét.
8./
Oldalbiztonsági sáv.
A fel- és leszállópálya (futópálya) két oldalán kijelölt, és megfelelően elegyengetett, előírt méretű, a
pályával közel azonos teherbírású és kellő simaságú akadálymentes terület, amely a repülőgép esetleges
oldalra kitörésénél biztosítja a repülőgép veszélytelen mozgását.
9./

Légi megközelítési sáv.

A repülési sáv végeihez csatlakozó és a fel- és leszállópálya tengelyének meghosszabbításában
elhelyezkedő terepszakasz, melyek fölött végzi a repülőgép a leszállás közbeni siklást, illetve a felszállás
utáni emelkedést.
10./

Terep.

Olyan földterület amelyen légijárművel leszállás történik, repülőtéren illetve nem nyilvános fel- és
leszállóhelyen kívül. Ilyen leszállás csak akkor megengedett, amikor a légijármű tulajdonságai miatt a
leszállás helye nem határozható meg előzetesen, vagy ha a leszállásra a biztonság (veszélyhelyzet), vagy
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baleseti segélynyújtás érdekében van szükség. Az ilyen leszállással a területen okozott kárt meg kell
téríteni. (141/1995.Korm.rendelet 22. §)
11./

A repülőtér használata.

a.) A repülőtér biztonságos használata.
A nem nyilvános repülőtér biztonságos használata érdekében felelős repülőüzem vezetőt kell kijelölni.
(1995.évi XCVII törvény)
A repülőtér rendeltetésszerűen üzemeltethető, ha:
- a repülőtér rendelkezik a légiközlekedési hatóság által kiadott érvényes üzembentartási
engedéllyel.
- a repülőtér felülete biztosítja a repülőgépek veszélytelen fel- és leszállását.
- a növényzet magassága nem éri el a 25 cm-t.
- a munkaterület szegélyjelzői olyan állapotban vannak, hogy azok 400 m magasságból jól
felismerhetők.
- rendelkezésre áll a leszállójel, leszállási irányjel, kialakításához szükséges mennyiségű
megfelelő méretű és alakú, a háttértől elütő színű ponyva jel. A leszállási irányjel, elő- és utójel,
valamint az oldaljel kifektetése elhagyható, ha az állandó repülőtér használatos repülési sávjainak
középvonalai, vagy küszöbjelei jól láthatóan állandó jelzéssel ki vannak jelölve, és a repülőtér
rendelkezik rádióösszeköttetéssel a légijárművek és a repülőtér között.
- rendelkezik széljelzővel ( szélzsák) a repülési sáv határain kívül, de jól látható helyen
helyezve.
- rendelkezik vezetékes vagy vezeték nélküli távközlő berendezéssel.

b.) Nem nyilvános fel- és leszállóhely használata.
Leszállóhely rendeltetésszerűen üzemeltethető, ha:
- a leszállóhely üzemeltetéséhez az illetékes környezetvédelmi hatóság hozzájárult, és a
hozzájárulást nem vonta vissza.
- a leszállóhely üzemeltetéséhez a terület tulajdonosa vagy kezelője hozzájárult, és a
hozzájárulást nem vonta vissza,
- a Polgári Légiközlekedési Hatóság által kiadott üzembentartási engedély érvényes és az
abban meghatározott feltételek és paraméterek változatlanok,
- a leszállóhely méretei kielégítik a légiüzemeltetési utasításban előírtakat és legalább az
alábbi táblázatban meghatározott méreteket.

Légijármű

Hossza

Repülési sáv
Szélessége

Lejtése

UL, A1 és A2
Vitorlázó
Motoros

200 m
600 m
500 m

20 m
50 m
50 m

2%
2%
2%

Akadálymentesség
Megközelítés
Felszállás
Lejtés
Hossz
Lejtés
Hossz
1:10
200 m
1:10
300 m
1:20
300 m
1:20
300 m
1:10
300 m
1:20
500 m
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IV. FEJEZET
REPÜLŐGÉPVEZETÉS TECHNIKÁJA
1./
A repülőgépvezetés technikája a repülőgépvezető kiképzésének az alapja. A magas színvonalú
repülőgépvezetési technika biztosítja a repülés veszélytelenségét, a sikeres kiképzést és továbbképzést. A
repülőgépvezetés technikáját a típusra kiadott légiüzemeltetési utasítás határozza meg.
2./

Repülés közben az alábbi repülési sebességeket kell megkülönböztetni:

Megjegyzések
Ezt a sebességet semmilyen körülmények között
nem
szabad
túllépni,
és
csak
1/3
kormánykitérítés használható
VRA
Lökéses időben megengedett legnagyobb Ezt a sebességet csak nyugodt időben és óvatos
sebesség
gépvezetéssel szabad túllépni. Lökéses a levegő
pl. hullám rotorokban, viharfelhőben, stb.
VA
Manőverezési sebesség
Ezen határsebesség felett a kormányokat nem
szabad teljesen, vagy hirtelen kitéríteni, mert a
teljes kitérítéssel bizonyos körülmények között a
gép túlterhelhető.
VFE
Legnagyobb sebesség ívelőlappal.
Nem léphető túl az adott ívelőlappal.
(Ha szükséges különböző állásokra)
VW
Legnagyobb csörlési sebesség
Nem léphető túl csörlésben és autó vontatásban.
VT
Legnagyobb vontatási sebesség
Nem léphető túl repülőgép vontatásban.
VLO
Legnagyobb futómű kiengedési sebesség
E sebesség határ feletti sebesség tartományban
futóművet kiengedni vagy behúzni nem szabad.
VPOmax Legnagyobb hajtómű kiengedési és bevonási A
bevonható/
behúzható
hajtóművű
sebesség
vitorlázógép hajtóművét e sebesség tartoVPOmin Legkisebb hajtómű kiengedési és bevonási mányon kívül bevonni és kiengedni nem
sebesség.
szabad.
VNA

3./

Sebesség
Megengedett legnagyobb sebesség

Az adott típusra megállapított maximális sebességi értéket túllépni szigorúan tilos.

4./
Vitorlázó repülőgép siklásának nevezzük a repülőgép egyenes vonalon, egyenletes sebességgel
való repülését.
5./
Felszállásnak nevezzük a repülőgép gyorsuló mozgását, amelyet a fölgyorsulás kezdetének
pillanatától az emelkedés megkezdéséig végez.
A felszállás magában foglalja:
- a felgyorsulást;
- a földtől való felemelkedést;
- a sebesség gyüjtést az emelkedés megkezdéséig.
6./

Csörlésben az emelkedés 30 m-ig 20 foknál nagyobb nem lehet.

7./
A felszállást általában széllel szemben hajtják végre. A szélsebességtől, a repülőgép típusától és a
repülőgépvezető képzettségétől függően a felszállást indokolt esetben oldalszélben is végre lehet hajtani a
légiüzemeltetési utasításban rögzített szélerősségig.
8./
Leoldásnak
megszüntetését.

nevezzük

a

repülőgépnek

az

indító

eszközzel

levő

kapcsolatának

tudatos
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9./
Iskolakör repülés - olyan repülés amelyet a felszállás, a leszálláshoz történő bejövetel, a leszállás
kiszámítás és a leszállás begyakorlására, valamint a repülőgép repülőtérre visszaérkezése alkalmával a
repülőtér felett előírt útvonalon hajt végre a repülőgépvezető.
10./
lehet.

Az iskolakör repülést úgy kell felépíteni, hogy a 4. forduló magassága 50 m-nél alacsonyabb nem

11./
A leszállás kiszámítása a repülőgépvezető azon törekvése, hogy a repülőgép a kijelölt területen
érjen földet.
12./
A leszállás kiszámításának helyesbítése céljából a 4. fordulóig legfeljebb +/- 20 fokos
irányeltérések engedhetők meg.
13./
Csúsztatást a leszállás helyesbítése céljából 15 m-ig lehet végrehajtani. Nyitott féklappal
csúsztatni tilos.
14./
A leszálló mezőre való bejövetelt a leszálló jellel párhuzamosan kell végrehajtani az alábbiak
szerint:
- „T” jel esetén a repülőgép a leszálló jel vonalától egy fesztávra jobbra, vagy az előtte korábban
leszállt repülőgép vonalától egy fesztávra jobbra érjen földet. Ebben az esetben a repülőgépet a
leszállómezőből balra kifordulva kell kiszállítani;
- „IT” jel esetén a repülőgép a leszálló jel vonalától egy fesztávra balra, vagy az előtte korábban
leszállt repülőgép vonalától egy fesztávra balra érjen földet. Ebben az esetben a repülőgépet a
leszállómezőből jobbra kifordulva kell kiszállítani.
- ha a jobb irányú iskolakör jel nincsen kifektetve, az iskolakör iránya mindenkor bal.
- a jel előtt földet érni tilos.
15./
Leszállásnak nevezzük a repülőgépnek azt a mozgását, amelyet 25 m magasságból a kifutás utáni
teljes megállásig végez.
Leszállás az alábbi elemekből áll:
- besiklás
- felvétel
- kilebegtetés
- földetérés
- kifutás.
16./
A leszállást rendszerint széllel szemben hajtjuk végre. Kivételes esetekben hát-, vagy oldalszélben
leszállást a repülőgépvezetők képzettségi fokától függően, az adott repülőgép típus légiüzemeltetési
utasításában előirt sebesség mellett lehet végrehajtani.
17./
A repülőgép felvételének nevezzük a repülőgép siklásból föld feletti kilebegtetési helyzetbe
történő sima átvitelének folyamatát. A repülőgép siklási szögétől és a siklási sebességtől függően a
felvétel 2-5 m magasságon kezdődik meg és 0,2-0,5 m magasságon fejeződik be.
18./
A repülőgép leszállása közben történő kilebegtetésnek nevezzük a repülőgép föld felett, az
előírt magasságon történő lassuló mozgását, amelynek folyamán a repülőgép haladási sebessége
fokozatosan csökken a leszálló sebességig.
19./
A repülőgép kifutásának nevezzük a repülőgép földetérés utáni egyenes vonalú lassuló
mozgását a repülőgép teljes megállásáig.
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20./
Fordulónak nevezzük a repülőgépnek állandó bedőléssel és sebességgel történő
irányváltoztatását. 45 fokig terjedő bedöntéssel végzett fordulót enyhe, 45 foknál nagyobb bedöntéssel
végzett fordulót éles fordulónak nevezzük.
21./
Csúsztatásnak nevezzük a repülőgép bedöntéssel végzett egyenes vonalú sülyedését, amikor a
repülőgép hossztengelye nem esik egybe a repülés irányával. Csúsztatás esetén a repülőgép meredekebb
pályán süllyed mint sikláskor.
22./

Zuhanásnak nevezzük a repülőgép 30-90 fokig terjedő szög alatti siklását.

23./
Műrepülés közben a repülőgép - térben - előre meghatározott figurákat hajt végre. A
végrehajtás szempontjából a műrepülés lehet egyszerű és összetett, valamint szóló és kötelék műrepülés.
24./

Egyszerű műrepülés figurái: dugóhuzó, bukfenc, legyezőforduló, átesés.

25./
Dugóhúzónak nevezzük a repülőgép közel függőleges pályán, kis sugáron, kis sebességgel
történő autórotációs mozgását.
26./

Bukfencnek nevezzük a repülőgépnek körpályán v. ahhoz közeli íven történő mozgását.

27./
Legyező fordulónak nevezzük a repülőgépnek a felvétel felső pontjában biztonságos
sebességgel, bedöntés nélkül a függőleges tengely körüli elfordulását és utána a figura megkezdési
irányával ellentétes irányban végzett zuhanást. A felvétel 80-90 fok alatt hajtjuk végre.
28./
Átesésnek nevezzük azt a repülési helyzetet amikor a repülőgépet kissé felgyorsítva meredek
emelkedésbe visszük, majd sebesség vesztés következtében a gép orr irányba átesve meredek zuhanásba
megy át.
29./
Műrepülést csak olyan vitorlázó repülőgéppel lehet végezni, amely repülőgép erre alkalmas.
Műrepülést az a repülőgépvezető végezhet (dugóhúzó kivételével) aki rendelkezik vitorlázó műrepülő
kiképzéssel.
30./
Műrepülést csak a kijelölt légtérben lehet végrehajtani. A műrepülés alsó határa alapműrepülő
képzettség esetén 600 m, teljes műrepülő képzettség esetén 200 m.
31./

Műrepülés közben felhőbe repülni tilos.
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V. FEJEZET
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

REPÜLŐGÉPVEZETŐK REPÜLÉSRE ENGEDÉSE
1./

Repülőgép vezetésre jogosultak:

a./
Azok a repülőgépvezetők, akik a repülőgépvezetői kiképzést elvégezték, eredményes vizsgát
tettek, érvényes GPL(GR) szakszolgálati engedéllyel rendelkeznek.
b./
Azok a repülőgépvezető növendékek, akik 15. életévükbe beléptek, orvosilag alkalmasak, az előírt
elméleti anyagból vizsgát tettek és oktatójuk által repülésre elő vannak készítve. Egyedül repülésre az
előzőek betartásával az a növendék bocsátható, aki rendelkezik érvényes „Növendék pilóta szakszolgálati
engedéllyel.” (SGPL)
2./

A repülőgépvezető állomány repülésre engedésekor az alábbiakat kell figyelembe venni:
- a repülőgépvezető kiképzési színvonalát és a repülőgép vezetési gyakorlatban beállt szünet
időtartamát;
- a repülési feladat jellegét és bonyolultságát;
- az időjárást, a fel- és leszállás körülményeit, valamint a légi helyzetet;
- a személyzet és a repülőgép repüléshez való előkészítésének fokát;
- a repülőgép üzemeltetési utasításának ismeretét;
- az érvényben lévő kiképzési és repülés végrehajtási utasításokat;
- a gépszemélyzet egészségi állapotát;
- szakszolgálati engedély érvényességét;
- időszakos repülés technikai ellenőrzés meglétét;
- gyakorló feladat esetén a feladat végrehajtására való felkészítés megtörténtét

3./

Növendéket repülésre az alábbiak szerint lehet engedni:
- ha rendelkezik érvényes SGPL „Növendék pilóta szakszolgálati engedéllyel”.
- a repülés előtti felkészítésben részt vett és az indító oktatója engedélyt adott a repülésre;
- SGPL engedélyes nem jogosult vitorlázó távrepülésre!

4./
Felhő- és hullámrepülésre azok a repülőgépvezetők engedhetők akik bejegyzésük alapján erre
jogosultak. Minden olyan repülésnél, ahol a repülőgépvezető 4000 méter fölé emelkedik magassági
légzőkészülék használata kötelező.
A 4000 méter magasság fölé tervezett repüléseket, csak érvényes magassági repülő orvosi alkalmassággal
lehet végrehajtani.
ELLENŐRZŐ REPÜLÉSEK
5./

Fajtái:

a./ Minősítő vagy időszakos ellenőrző repülések Akkor kell végrehajtani, ha a kihagyás:
-

50 repült óráig több mint 1 hónap;
50-200 repült óráig több mint 3 hónap;
200-600 repült óráig több mint 6 hónap;
600 fölött több mint 12 hónap.
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Az ellenőrzést növendékeknél és repülőgépvezetőknél oktatók, oktatóknál a szakmai vezető vagy az általa
megbízott vizsgabizottsági tag végezheti.
b./ Első egyedülrepülés előtti ellenőrző repülések. Kezdő növendék egyedülrepülése előtt és a növendék
vontatásos kiképzés egyedülrepülése előtt a „Képzési Kézikönyv”-ben meghatározottak szerint
c./ Műszer repülést csak az végezhet aki rendelkezik éves műszer ellenőrző repüléssel.
d./
Technikai ellenőrző repülések a kiképzés során a „Képzési Kézikönyv”-ben meghatározottak
szerint.
e./

Repüléstechnikai ellenőrzés légtérben:
- vit.rgv. szakszolgálati engedély megszerzéséhez a hatósági vizsgára történő felterjesztés
előtt a szakmai vezető vagy a Hatóság által jóváhagyott vizsgabizottsági taggal kell végrehajtani.
- vit.rgv. szakszolgálati engedély megújításhoz végrehajtja a Hatóság által jóváhagyott
vizsgabizottsági tag. A szakszolgálati engedély szakmai érvényesség lejárta előtti 6 hónapon belül kell
végrehajtani.
- a műrepülő kiképzést elvégzettek és műrepülési engedéllyel rendelkezők ellenőrzése éven
ként egyszer. Ellenőrzést végezhetnek azok, akiket az üzembentartó főpilótája, szakmai jogosultsága
alapján erre kijelölt. Az ellenőrzés érvényessége 12 hónap, az ellenőrzés napjától számított 12
hónapig végezhet önálló műrepülést.
- oktatói szakszolgálati jogosítás megszerzéséhez szükséges ellenőrző repülés a hatósági vizsgára
felterjesztés előtt. Végrehajtja: szakmai vezető, vagy megbízottja. Az ellenőrző repülés érvényessége
3 hónap.

f./ Az ellenőrző és vizsgarepülések dokumentálása a „Képzési Kézikönyv-ben meghatározottak szerint.
6./
Az első egyedül repülés előtti ellenőrző repülés minden esetben (első vit.rep., első vont.) csak az
ellenőrzés végrehajtási napjára érvényes. Abban az esetben ha a növendék azon a napon nem megy el
egyedül, ugy az ellenőrző repülést meg kell ismételni. A dugóhúzó végrehajtását ellenőrző repülések nem
csak az ellenőrzés végrehajtásának napjára érvényesek.
7./
Oktatók olyan rep.technikai ellenőrzését, amelynek a célja nem a szakszolgálati engedélyek
meghosszabbítása, - a jóváhagyott vizsgabizottsági tagok, vagy szakmai vezető és az általa kijelölt oktatók
végezhetik.
8./

Saját növendékével az oktató első egyedül repülés előtti ellenőrzőrepülést nem végezhet.

9./
Befüggönyözött kabinban, műszerek szerint történő kétkormányos oktató- és ellenőrző repülést
végezhet azaz oktató, aki a műszerrepülő kiképzést eredményesen elvégezte.
10./
Veszélyes repülés, géptörés vagy baleset után a növendéket és rgv-t ellenőrző repülésre kell vinni,
illetve rendelni.
11./
Szakszolgálati engedélyek szakmai meghosszabbításához előírt ellenőrző repülésekre vonatkozó
rendeletekben meghatározottak a mérvadóak.
12./

Iskolakörön történő ellenőrző repülés közben a következő főbb elemeket ellenőrizzük:
- felszállást;
- sebességtartást;
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-

emelkedést;
fordulókat;
vízszintes repülést (minimális sebességgel történő repülést);
siklást;
a kiszámítást;
a leszállást;
iskolakör felépítését;
gépkiszolgálást.

13./
A repülőgépvezetők vontatásban történő rep.technikai ellenőrzésekor a következő főbb elemeket
ellenőrizzük:
-

felszállást;
emelkedést;
fordulókat, váltott fordulókat;
lehúzást;
lekapcsolást.

14./
A 13. pont szerinti vontatásos ellenőrző repülést a növendék esetén az első egyedüli vontatásos
felszállása előtt kell végrehajtani.
15./
A repülőgépvezetők légtérben látás mellett történő ellenőrzése során a 13-as pontban
meghatározottakon kívül ellenőrizni kell:
16./

dugóhúzó végrehajtását;
kritikus állásszöggel való repülést;
sebességtartást különböző bedöntésű fordulók és folyamatos körözés közben;
csúszásmentes fordulóváltást;
körözésből megadott irányszögre történő kivételt;
csúsztatás végrehajtását;
iskolakörre való besorolást.

Műszerrepülés közben ellenőrizzük:
- a vízszintes repülést az előírt irányszögön és sebességgel;
- megadott irányszögre való ráállást;
- folyamatos körözést;
- a repülőgép kivételét sikló repülésbe az ellenőrző által készakarva előidézett bonyolult
helyzetből;

17./
A repülőgépvezetők idegen repülőtéren való helyi repülésekor a szakmai vezető vagy az általa
megbízott oktató a repülőgépvezető képzettségi fokától, a terep adottságaitól, valamint az időjárási
körülményektől függően, kétkormányos ellenőrző repüléseket rendelhet el. Az ellenőrző repülések módját
és számát a fenti körülmények határozzák meg.
FELKÉSZÜLÉS A REPÜLÉSRE.
18./
Minden egyes repülést, a repülőgépvezetők, a műszaki felszerelések, a repülésvezetés és
biztosítására szolgáló eszközök földön történő gondos felkészülésének, illetve előkészítésének kell
megelőznie.
19./

A repülésre történő felkészülést felosztjuk:
a./ előzetes felkészülésre;
b./ repülés előtti felkészülésre.
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a./ Előzetes felkészülés a következőket foglalja magába:
- az előzőleg végrehajtott feladat közben elkövetett hibák elemzése, kiértékelése;
- a rep. üzemnap rendellenességeinek elemzése;
- az üzemnapra kitűzött feladatok közlése a repülőgépvezetőkkel;
- a repülőgépvezetők személyenkénti felkészítése, a kiképzési fok, valamint az előző feladatoknál
elkövetett hibák figyelembevételével;
- a felkészítés elsajátításának ellenőrzése visszakérdezés formájában.
b./

Repülés előtt felkészülés tartalma:
-

a végrehajtandó feladat pontosítása;
az adott géptípuson a végrehajtás technikája;
a meteorológiai helyzet és annak változásával kapcsolatos feladatok;
a légi helyzet tisztázása;
az előírt okmányok, felszerelések meglétének ellenőrzése.

20./
Előzetes felkészítésben kell részesíteni minden olyan növendéket, repülőgépvezetőt, aki új
feladatra való kiképzése során a Képzési Kézikönyvben meghatározott gyakorlatot, vagy a gyakorlaton
belül a soron következő repülést végez. Ha a növendék vagy a repülőgépvezető az adott kiképzésben valamilyen nem rep. technikai okból visszaminősítve - a soron lévő gyakorlatnál alacsonyabb, korábban
már elsajátított gyakorlatot repül előzetes felkészítésben nem kell részesíteni.
21./
Növendéket és gyakorló feladatra induló rgv-t. a feladatra indító oktató készíti fel a repülés előtti
felkészülés keretében. Nem gyakorló feladatra induló rgv-k. a repülés előtti felkészülést önállóan végzik.
Az oktatói munkafüzetbe (tervezési) csak azon növendékek, repülőgépvezetők tervezett és végrehajtott
repüléseit kell betervezni, akik előzetes felkészülésben való részvételre kötelezettek.
OKMÁNYOK:
22./

Előzetes felkészüléshez szükséges okmány:
- oktatói munkafüzet.

23./

Repülés előtti felkészüléshez szükséges okmányok a következők:
-

repülési napló;
szakszolgálati engedély; (növendék pilóta szaksz. eng.)
oktatói munkafüzet;
rep.vezetői napló;
időmérő lap, ill. napló;
gépnapló, alkalmassági bizonyítvány;
repülési lap, teljesítménylap;
térkép (500.000 hajózó)

24./
„Növendék feladatlapot” tervtáblát kell vezetni minden kiképzésről. A tervtáblán csak azokat a
felszállásokat kell bejegyezni, melyek az oktatói munkafüzetben szerepelnek.
25./

A repülési okmányokat csak tintával vagy golyóstollal lehet vezetni.
10 évig megőrzendő okmány

- vitorlázó időmérőkönyv;

5 évig megőrzendő okmányok - elméleti vizsgajegyzőkönyvek;
- kiképzési tervtáblák;
- repülőüzem vezető napló;
- típusvizsga jkv.
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2 évig megőrzendő
1 évig megőrzendő
rep.parancsok)

- oktatói munkafüzet;
-

a

fent

fel

nem

soroltak

(pl.

időmérő

lapok,

26./
A repülési naplót a szakszolgálati engedéllyel nem rendelkezők kötelesek a rep.üzemen maguknál
hordani. Ugyanez a pont vonatkozik a szakszolgálati engedéllyel rendelkezőkre is, csak a Repülési napló
helyett „Szakszolgálati engedély” értendő.

27./
A „Repülési napló”-ba az abban szereplő rovatokon kívül a kiképzés folyamán az alábbiakat kell
bejegyezni:
- egyedül repülés előtti repüléstechnikai ellenőrzés eredményét;
- mindennemű rep.technikai ellenőrzések eredményét, a hatósági ellenőrzések kivételével;
- új típussal való repülés esetén a típusvizsga eredményét;
- hatóság által elrendelteket;
- rendkívüli repülőesemények megtörténtét.
28./

A repülési napló „Repülés módja és célja” rovatot az alábbiak szerint kell kitölteni:
- kiképzés alatt lévő személy esetében a Képzési Kézikönyv alapján repült fejezet és gyakorlat
számát. Ha a repülőgépvezető a feladat végrehajtására elindult, de azt valamilyen akadályoztatás
végett nem hajtotta végre, a számok helyett az alábbi rövidítést alkalmazza:
- ha a feladatra oktatóval indult el a bejegyzés minden esetben POGY = pilóta oktatóval gyakorol;
- ha valamilyen gyakorló repülést végzett, a bejegyzés PEGY = pilóta egyedül gyakorol;
- ha valamilyen teljesítményt repült, a bejegyzés telj. = teljesítmény repülés;
- ha valamilyen okból ellenőrző repülést végzett, a bejegyzés ell.rep.= ellenőrző repülés;
- oktatási feladatot repülő oktató: ONGY = oktató növendékkel gyakorol, vagy OPGY = pilótával
gyakorol.

FELSZÁLLÁSI SZÁMOK:
29./
Bármilyen kiképzési vagy átképzési feladat repülésekor a napi felszállás számot az oktató
határozza meg a növendék /rgv/ teljesítő képességének felmérése alapján.
IDŐJÁRÁSI MINIMUMOK:
30./ Csörlőindítású felszállásnál : minimum 400 m felhőalap, minimum 3 km látás.
31./ Vontató üzemű kiképzésnél : minimum 500 m felhőalap, minimum 5 km látás.
Nem kiképzésszerű vontatásnál a vontatópilóta személyi, időjárási minimuma határozza meg a
vontatás időjárási minimumát.
32./ Műszer kiképzésnél : 800 m felhőalap, 4 km látás.
TIPUSREPÜLÉSEK.
33./
Új típusú repülőgépekkel való repülésre repülőgépvezetőknek, és oktatójuk javaslatára a
növendékeknek a szakmai vezető adhat engedélyt.
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34./ Új típussal való repülésre azok a növendékek vagy repülőgépvezetők engedhetők, akik az adott
típus műszaki ismereteiből és légiüzemeltetési utasításából - bizottság előtt - eredményes vizsgát tettek.
Típusvizsgát bizottságilag kell végrehajtani. A bizottság elnöke a szakmai vezető, ill. az általa megbízott
személy.
Tagja: egy fő műszaki. A vizsgáztatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a bizottsági tagok aláírnak. A
típusvizsgát a vizsgázott repülési naplójába is be kell vezetni. A vizsgáztatást szóbelileg kell végrehajtani.
35./ Az önálló repülésre engedélyt adó személy teljes egészében felelős azért, hogy a repülőgépvezető
valóban olyan képzettséggel rendelkezik, hogy az adott repülőgép típuson repülésre engedhető.
36./ Új típusú repülőgépre azon repülőgépvezetők képezhetők át, akik a Képzési Kézikönyv
átképzések” c. fejezetében meghatározott feltételeknek megfelelteknek.

„ Típus

REPÜLŐGÉP PARANCSNOKI MEGBÍZATÁS:
37./ Amennyiben két - szakszolgálati engedéllyel vagy vit. oktatói képesítéssel rendelkező - személy repül
kétkormányos vitorlázórepülőgépen - a gép parancsnokát a repülőüzem vezető jelöli ki. Amennyiben nem
oktatóról van szó, a parancsnok csak az első ülésben foglalhat helyet.
Alacsonyabb képesítéssel rendelkező személy repülőgép parancsnokául nem jelölhető ki.
EJTŐERNYŐ VISELÉSE:
38./ Minden, a talajtól számított 400 méter feletti repüléshez, vontatáshoz, műrepüléshez, ejtőernyős
ugratáshoz mindenesetben az ejtőernyő szabályszerű használata kötelező.
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VI . FEJEZET
REPÜLŐÜZEM MEGSZERVEZÉSE ÉS VEZETÉSE
1./
A vitorlázórepülés szakmai felügyeletét a szakmai vezető látja el, akit az üzemeltető főpilótája
nevez ki a klub felterjesztése alapján.
REPÜLŐÜZEM VEZETŐ ÉS HELYETTES KÖTELMEI:
2./
A repülőüzem vezető és helyettese kötelmeit mindenkor a Hatóság által jóváhagyott jelen
utasítás, és az üzembentartó által kiadott intézkedések határozzák meg.
3./
Vitorlázó oktatói szakszolgálati jogosítással rendelkező repülőüzem vezető jogosult több vontató
repülőgéppel végrehajtott vitorlázó repülőüzem vezetésére.
4./
A repülőüzem vezető szolgálati tevékenységet a szakmai vezető és a szakhatóság ellenőrizheti.
Felsoroltaknak a rep. üzemidőtartamára, a rep . üzem . jellegére, az igénybevehető technikára, a
szabályzatok, a biztonság betartására vonatkozó utasításait köteles végrehajtani.
A repülőüzem vezető feladatát az érvényben levő szabályzatok, utasítások szerint köteles ellátni és felel
azok végrehajtásáért.
5./
A repülőüzem vezető szolgálati ideje alatt repülést csak abban az esetben hajthat végre, ha rep.
vezetői szolgálatát a repülőüzem vezető naplóba történő bejegyzéssel átadta.
6./
A repülőüzem vezető helyettes kötelme megegyezik a repülőüzem vezető
távolléte esetén teljes jogkörrel gyakorolja annak jogkörét.

kötelmeivel, annak

STARTSZOLGÁLAT ÉS KÖTELMEI.
7./
A repülőüzem vezető repülőüzem kiszolgálásának segítésére az alábbi startszolgálatot jelölheti ki :
repülésügyeletes
csörlőkezelő
csörlőkötél visszahúzó
időmérő
indító / csörlés-vontatás /
telefon ügyeletes
A startszolgálatot a hajózó állományból kell kijelölni, lehetőleg a vizsgás növendékek közül.
A repülési üzemre, amennyiben szükséges, indító oktatót /kat / kell kijelölni. Az indítóoktató feladata a
FELKÉSZÜLÉS A REPÜLÉSRE cím alatti feltételek teljesítése.
Ha az indítóoktató gyakorló feladatra készít fel növendéket vagy rgv.-t akkor azok felszállása után bármely
repülési feladatot végrehajthat.
8./

A repülésügyeletes a repülőüzem vezetőnek van alárendelve.

9./

A repülésügyeletes állandóan a starton, a repülőüzem vezető által kijelölt helyen tartózkodik.

10./

A repülésügyeletes kötelmei:

- ismerni ezen utasítást, az adott repülőtéren, a repülés végrehajtására vonatkozó utasítást, a szolgálatra
vonatkozó utasításokat és az adott repülőtér repülési rendjét szabályozó más okmányokat.
- ügyelni a repülőtér munkaterületére vonatkozó közlekedési szabályok betartásáre és haladéktalanul
intézkedni a szabálysértések kiküszöbölésére.
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- megakadályozni, hogy a munkaterületen idegenek tartózkodjanak.
- figyelni a levegőben tartózkodó és a repülőtéren mozgó repülőgépeket.
- szabályozni a repülőgépek startra és várakozási helyre történő szállítását.
Megjegyzés: A repülésügyeletesre vonatkozó valamennyi utasítást az adott repülőtér viszonylatától és
sajátosságaitól függően ki lehet egészíteni.
11./

Csörlőkezelő kötelmei:

- személyesen ellenőrzi a csörlő aggregát üzemképességét a repülések megkezdése előtt: /vágó, fék, stb.
/
- ellenőrzi a csörlőkötelek állapotát és felelős azért, hogy csomózott kötéllel ne csőröljenek.
- felelős a csörlő aggregát átadási-átvételi könyvében a csörlőkezelőre vonatkozó adatok pontos és napra
kész állapotban való vezetéséért.
12./

Csörlőkötél visszahúzó kötelmei:

-személyesen ellenőrzi a kötélvisszahúzó berendezés üzemképességét a repülések megkezdése előtt.
- felelős , hogy a kötélvisszahúzó berendezésen menet közben csak az engedélyezett személyek
tartózkodjanak.
13./

Az indító kötelmei:

Részt vesz az indítási hely berendezésében. Az indító indíthat akkor, ha az alábbiak együttesen
teljesülnek:
- a repülőgép az indítási vonalra beállt;
- a repülőgépvezető kezének felemelésével indulásra engedélyt kért;
- a repülőüzem vezető engedélyezte az indulást;
- a felszálló gép előtt a felszállási vonalban nincs semmi akadály;
- a levegőben a negyedik fordulóban, vagy az után leszállásra helyezkedő gép nincs;
- az előzőleg iskolakörre induló gép az első fordulót már befejezte.
Csörlő üzemnél a zászló felemelésével jelzi, hogy a gép már startra készen áll, majd az oktató utasítása
szerint a megfelelő jelzést leadja. Újra jól láthatóan a feje fölé emeli a zászlót és a gép megindulásakor az
a lába elé engedi. Csőrlés befejeztével hangosan bemondja a kötél leoldását.
Vontató üzemnél a kézben tartott fehér zászlót függőlegesen felfelé emeli, utána leengedi a felszállás
irányába. A másik kezében tartott piros zászlóval rámutat a vontatógépre. Ha az indító a piros zászlót
függőlegesen felfelé emeli, tilos a gépnek elindulni. A vontatógép kötéldobása esetén a fehér zászló
lecsapásával jelzi a vontatókötél leesését. A repülőüzem vezetőn és az indító oktatón kívül senki sem
adhat utasítást az indítónak. Rádió használat esetén, a 21-21. Pont szerint jár el.
Megjegyzés: Az indítóra vonatkozó utasítást az adott repülőtér viszonyainak és sajátosságainak
figyelembevételével ki lehet egészíteni.
14./

Az időmérő kötelmei:

- növendékektől és repülőgépvezetőktől tartozik megkövetelni a felszállás előtt és leszállás után
való
jelentkezést;
- köteles a rep. üzem alatt történt mindennemű repülés idejét rögzíteni. Üzem után gépenként összesíteni
és leadni azokat a gépek ügyeleteseinek;
- az iskola rendszerű kiképzésnél kijelöli a repülőgépek figyelőit;
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15./

A startszolgálatot kizárólag a repülőüzem vezető engedélyével lehet leváltani.

Rep. üzem megkezdésének feltételei:
16./
A repülőüzem megkezdése addig tilos, amíg a start be nincs rendezve, és a szolgálat helyét el
nem foglalja. A repülő üzemmel kapcsolatos bejelentési kötelezettség nincs – kivétel a TIZ-el rendelkező
repülőterek, eseti légteret igénylőmozgások, repülőbemutató, rendezvény.
17./
Amennyiben a repülőüzem vezető az üzem biztonságát figyelembe véve engedélyezi, úgy a
repülőüzem munkaterületének berendezésére egy T jel / 3 ponyva / elegendő. Ez esetben a vontatógép
és a vitorlázó repülőgép egy közös jelhez szállnak le, de a leszállásnál a vitorlázó gépnek van előnye.
18./
Minden más esetben a rep. üzem berendezéséhez annyi és olyan méretű jelponyva, annyi vörös
zászló szükséges, amennyi biztosítja az üzemmódnak megfelelően a melléklet szerinti elrendezésben a
munkaterületet, és a munkaterületen belüli akadályok kijelölését.
Minden esetben, mindenfajta és jellegű, létszámtól független vitorlázórepülés során a repülőüzem vezető
rendelkezésére kell álljon a starthelyen:
-

négy személy ellátására alkalmas mentődoboz,
csörlő agregátumnál, legalább két személy ellátására alkalmas mentődoboz,
starthelyen üzemképes szélmérő,
tűzoltó készülék / vontatásnál a starton, csörlőüzemnél a csörlő agregátumnál,
csörlő üzemnél fehér és vörös zászló a starton és az agregátumnál,
vontatóüzemnél 1-1 db. fehér és vörös indító zászló,
repülés vezetéséhez, repülés végrehajtásához előírt okmányok.

Repülési üzem alatt adható látjelek : / 1. sz melléklet /
19./

Kifektethető ponyva jelek:
leszállás jeltől jobbra
leszállás jeltől balra
általános leszállási parancs
általános leszállási tilalom
bal iskolakör
jobb iskolakör
jobb futója sérült
farok futója sérült
futói sérültek
határoló jel
egyes gépeknek szóló klf. alaku jelek

20./

Zászló jelzések:
Csörlő üzemnél:
a gép felszállásra kész : zászló fej felett.
Orr-csörlés: három kör.
Súlypont csörlés: öt kör.
A gép elindult: a zászló lábhoz leengedése.
Kötélszakadási gyakorlat: egy kör.
Csörlést hagyja abba: meszelés.
A kötél kihúzásával álljon le: fej feletti lengetés.
A kötél nem esett le : fej feletti lengetés.
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A kötelet üresen csőrölje be : folyamatos kőrözés.
Vontató üzemnél:
kötélfeszítés: a feltartott piros zászló függőlegesen le-és felfelé való mozgatása
felszállási engedély: piros zászlóval a motoros gépre, a fehér zászlóval az indulási irányba int.
Felszállási, gurulási tilalom: piros zászló függőlegesen feltartva.
A motor kikapcsolás: két zászló fej felett keresztbe tartva.
Elém álljon be.: zászlókkal a kézben, karok vízszintesen, középtartásban.
21./Starthely-aggregátor között, starthely-vontatógép közötti rádiókapcsolat esetén a zászlójelzések
elhagyhatók, helyettük szövegesen kell közölni az egyes utasításokat. A rádión kapott közléseket a
közlést kapó személy ismétléssel nyugtázza.
Rádió összeköttetéses csörlés esetén is, az előírt jelzőzászlóknak a starthelyen, illetve az aggregátornál
kell lenniük, a rádiót kezelő személy kéz közelében, hogy esetleges üzemzavar esetén a rep. üzem
biztonsága és folyamatossága biztosítva legyen.
22./

Vontató pilóta által kézzel adható jelzések:

vontató gépen többszöri egymást követő szárnybillentés: kapcsoljon le.
bal kar lefelé: a vitorlázó gép menjen lejjebb.
Bal kar felfelé: a vitorlázó gép menjen feljebb.
Bal kar vízszintesen kitartva: a követési magasság jó.
Bal kar vizszintesen kitartva, tenyér szétnyitva és a tenyér 90 fokos fordítgatás: féklap nyitva.
Csukott vontatógépen intenzív oldalkormány mozgatás: féklap nyitva.
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VII. FEJEZET
CSÖRLŐINDÍTÁSÚ REPÜLÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
1./
Csörlőindítású felszállás végezhető, ha a felhőalap min. 400 m, a vízszintes látótávolság min. 3
km, és a szélsebesség nem haladja meg a géptípusra előírt maximális, orr, ill. súlypontcsőrlésre
meghatározott szélsebességi értéket, és a repülőteret csőrlőüzemre berendezték. / 2-3 sz. melléklet /
Tilos csőrölni , ha a csörlés felső pontján, a felhőalaptól való távolság 50 méternél kevesebb. Tilos csőrölni
villámveszélyes, zivatart közvetlenül megelőző időben, valamint zivatar alatt.
Iskolarendszerű kiképzésben egyedülrepülést végezhet a növendék:
„B” vizsga befejezéséig 6 m / sec. Szélsebességig.
„C” vizsga tervezéséig 8 m / sec. Szélsebességig.
„C” vizsga síkvidéken 8 m / sec. , hegyi repülőtéren 12 m / sec. Szélsebességig.
„C” vizsga utáni kiképzési fokon álló növendékekre a maximális szélsebességet az oktató a
növendék képzettségének megfelelően szabja meg, figyelembe véve az indítási módot / súlypont, ill.
orrcsőrlés / és a gép típusára megadott maximális szélsebességet.
2./
Kétkormányos iskolarepülésnél a szélsebesség határát az oktató határozza meg oly képen, hogy a
repülés a növendék számára eredményes legyen. / Figyelembe véve a géptípusra meghatározott
szélsebességet. /
3./
Oldalszélben történő csőrlés az adott típus „ Légiüzemeltetési utasításában „ előírt szélerősségig
végrehajtható - ha a lekapcsolási magasságból az iskolakör biztonságosan lerepülhető.
4./
Abban az esetben, ha a kötélszakadás vagy egyéb más körülmény miatt a csőrölt repülőgép nem
éri el az iskolakör megrepüléséhez szükséges magasságot, a repülőgép vezető a magasságtól függően
helyezkedjen leszálláshoz, ez esetben a repülése kényszerleszállásnak minősül.
5./
Forduló gyakorlás és termik fogás az iskolakörön a hosszúfalon a 3. Fordulói 150 m magasságig
hajtható végre.
6./
Két aggregátorral történő üzem esetén, amennyiben a két csőrlési vonal között leszálló mező
nincs, a két aggregátor közötti távolság minimálisan 50 m, amennyiben a két csőrlési vonal között leszálló
mező van , a két aggregátor közötti távolság minimálisan 100 m lehet. Ezen pontban meghatározottakat
az adott repülőtér rendje módosíthatja.
Két aggregátoros üzem esetén párhuzamosan végrehajtott csőrlés tilos. / Egyidőben két gép csőrlése. /
7./

Teendők kötélszakadás esetén:

Kötélszakadás esetén a repülőgépet siklóhelyzetbe visszük át, a kioldót háromszor , erőteljesen
ütközésig meghúzzuk, közben rendezzük a gép sebességét utazó +15-20 km / óra értékre.
Amennyiben a földön a kötél fennakadását jelzik, az utazó + 15-20 km / óra sebességet tovább
tartva a kioldót állandóan húzva tartva folytatjuk a repülést úgy, hogy a leszálláshoz való helyezkedést,
kiszámítást a repülőtér területe, vagy akadálymentes sík terület felett hajtsuk végre.
Kötélszakadás / alacsony oldás / esetén 50 m alatt egyenes siklással, féklap használattal kell a
leszállást végrehajtani.
Kötélszakadás /alacsony oldás / esetés visszafordulni, elsősorban abban az esetben szabad, ha
két 180 fokos fordulóval, a felszállás irányú / jel irányú / leszállás biztosítható úgy, hogy a második 180
fokos / a leszállási irányra / forduló 50 méter magasságban végrehajtható. A repülőgép vezető ebben az
esetben ne a leszálló jel melletti , hanem a munkaterületen belüli leszállásra törekedjen.
Kivételes esetekben, amikor a két 180 fokos fordulóval magasság hiány miatt nem hajtható végre
a felszállás irányú leszállás, a repülőgép vezetője felszállás irányú kirepülést végezhet olyan távolságra,
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hogy 50 m felett végrehajtott egy 180 fokos fordulóval a felszállás irányával szemben, hajtsa végre a
leszállást, úgy kiszámítva a forduló helyét, hogy a repülőgép a repülőtér területén földet érjen, ill.
kiguruljon.
8./

A csörlőkötelet szakadás esetén csomózni tilos.

9./
Csőrlés és kötélhúzás közben a zászlójelző a csörlőaggregátortól 15 m-nél kisebb távolságban nem
lehet. A zászlójelző mindig egyvonalban áll a csörlőaggregátorral.
10./
Üzem közben a csörlőaggregátor 15 m-es körzetén belül a csőrléshez beosztottakon kívül senki
sem tartózkodhat.
Amennyiben ezen távolságon belül oda be nem osztott személy tartózkodik, annak eltávolításáig
a csőrlést nem szabad végrehajtani.
11./
A kijelölt csörlőkezelő a csörlőaggregátort a műszaki szolgálattól üzem előtt átvenni, üzem után
átadni köteles.
12./
A csörlőkezelő felelős, hogy a biztonsági eszközök, zászlók, mentődoboz, tűz oltó készülék a rep.
üzem alatt üzemképesen rendelkezésre álljanak. Felelős az üzemképes aggregátorral való csőrlésért, az
időben végrehajtott kötélvágásért. A kijelölt csörlőkezelő köteles a mellé beosztott csörlőkezelőgyakornokot csőrlésre oktatni. Oktatás esetén a működő dob ellenkező oldalán tartózkodjon, hogy
szükség esetén a gyakornok tevékenységébe közbe tudjon avatkozni.
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VIII. FEJEZET
VONTATÁSOS REPÜLÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
1./

Vontatásos repülés időjárási minimumai: vontatásos rendszerű kezdő kiképzés esetén:
Egyes, kettes, hármas vontathatói kiképzés esetén a felhő alap 500 méternél, a vízszintes látás 5
km-nél kevesebb nem lehet.
Nem kiképzésszerű vontatásnál a vontató pilóta személyi, időjárási minimuma határozza meg a
vontatás időjárási minimumát- Vontatásos üzemi munkaterület berendezése a 4. Sz. melléklet szerint.
2./

Vontathatói kiképzés megkezdésének feltételei:
egy gépes vontathatói kiképzésre bevonható az a csörlőrendszerű kiképzésben levő növendék, aki
a Képzési Kézikönyvben meghatározottak szerint arra jogosult.
Páros vontathatói kiképzésre bevonható az a repülőgép vezető, aki szakszolgálati engedéllyel, 150
óra össz. Repült idővel rendelkezik és a kiképzés megkezdését a szakmai vezető engedélyezi.
Hármas vontathatói kiképzésre bevonható az a szakszolgálati engedéllyel rendelkező repülőgép
vezető, aki a páros vontathatói kiképzést befejezte, és a hármas vontathatói kiképzés megkezdését a
szakmai vezető engedélyezte.
3./

Repülőgép vontatás vontatókötél méretei:

Egy gépe vontatás esetén, ha az adott vitorlázó típus „Légiüzemeltetési utasítása” másképp nem
rendelkezik: 40-100 méter.
Két gépes vontatás esetén a vontatókötelek hossza: a vontatógép kioldójára kapcsolt / Y szára /
betét 2-3 méter
Az első vontatmány kötelének hossza: 20 méter.
Második vontatmány kötelének hossza: 40 méter.
Háromgépes vontatás esetén a vontatókötelek hossza:
vontatógép kioldójára kapcsolt / Y szára / betét
2-3 méter
első vontatmány kötelének hossza:
20 méter
második vontatmány kötelének hossza:
40 méter
harmadik vontatmány kötelének hossza:
60 méter
Megjegyzés: A 2-3 méteres betét egyik végét vontatószemmel a vontatógép kioldójához kell
csatlakoztatni, a betét másik feléhez kell kengyellel kapcsolni az első, a második, és a harmadik
vontatókötelet.
Két gépes vontatás esetén a második, három gépes vontatás esetén a harmadik kötél hossza 100 méterig
növelhető. A kötelek hossza között legalább 20 m különbségnek kell lenni.
4./
Egyes, kettes, hármas vontatás - a vontatható összsúly figyelembevételével - végrehejtható egy
és kétkormányos vitorlázórepülőgéppel egyaránt.
5./
Páros, vagy hármas vontatásnál nem azonos típusok egyidejű vontatása esetén, a legkisebb
felszálló sebességű gépet a legrövidebb, a legnagyobb felszálló sebességű gépet a leghosszabb kötélre
kell kapcsolni.
6./
Hármas vontatás csak repülőtérről, páros és egyes vontatás repülőtérről és terepről is
végrehajtható.
7./
Kettes vagy hármas vontatásnál a legrövidebb kötélen lehetőleg a legnagyobb gyakorlattal, a
leghosszabb kötélen lehetőleg a legkevesebb gyakorlattal rendelkező repülőgép vezető vontasson.
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8./

Vontatások pályaigénye:
Repülőtéri felszállásnál:

Egygépes vontatásnál a repülőtér rendben meghatározott pályahossz szükséges.
Két - és három gépes vontatásnál a pályaelemekre vonatkozó előírások betartásán túlmenően az indulási
vonalat úgy kell berendezni, hogy felszállás céljára mindenkor a leghosszabban kialakítható felszállómező
álljon rendelkezésre.
Terep felszállásnál:
Egygépes vontatáshoz 500 méter hosszú 50 méter széles felszállópálya, 1:10 arányú 300 méter hosszú
besiklási, 1:20 arányú 500 méter hosszú felszállási megközelítési sáv szükséges.
Kétgépes vontatáshoz 600 méter hosszú, 80 méter széles felszállópálya, 1:10 arányú 300 méter hosszú
besiklási, 1:30 arányú, 500 méter hosszú felszállási megközelítési sáv szükséges.
A vontatópályát - a paraméterek megléte esetén is - alkalmatlannak kell minősíteni abban az esetben, ha
a felszállás folyamán lakott terület felett kell elrepülni, oly magasságban, hogy motorleállás esetén a
vontató repülőgép a lakott területről nem tud kisiklani.
A fogadást adó vitorlázó repülőgép vezető a felszálló pálya méretét lelépéssel, a megközelítési sávok
meghatározott arányú akadálymentességét és hosszát becsléssel állapítsa meg.
9./
Vontató repülőgépet olyan talajállapot mellett lehet terepre kérni, melyen a talajegyenetlenségek
/ enyhe kiemelkedések, bemélyedések, / nem haladja meg a + 10 cm-t. A növényzet magassága szálas
növény esetén a 25 cm-t, sűrű lucernás esetén a 20 cm-t nem haladja meg, valamint a talaj keménysége
biztosítja. Hogy a vontatógép nem süllyed meg. A talajállapot alkalmasságát a vitorlázórepülőgép vezető
ugyancsak szemrevételezéssel állapítsa meg.
10./
Vontató repülőgépet terepre az a vitorlázó repülőgépvezetői szakszolgálati engedéllyel rendelkező
személy fogadhat, aki eleget tett a 8-9 pontban előírtaknak, valamint:
a vitorlázórepülőgépet a kijelölt leszállómezőben úgy helyezte el, hogy a leszállójelet /T/
helyettesítse.
A leszállómező akadálymentességét biztosítani tudja.
A start végrehajtásában segédkező személyek biztosíthatók és időben kioktathatók
11./
Repülőtéren páros vagy hármas vontatás végrehajtására a repülőüzem vezető adhat engedélyt.
Terepről történő vontatásnál , a vontató repülőgép vezető dönt, hogy a gépeket egyenként vagy párban
vontathatja el. A vontató repülőgépvezető köteles meggyőződni arról, hogy a páros vontatásra kerülő
vitorlázó repülőgép vezetők jogosultak a páros vontatás végrehajtására.
12./
Kettes /páros / vontathatói, valamint a hármas vontathatói kiképzést páros vagy hármas
vontathatói engedéllyel , hármas vontathatói kiképzést a hármas vontathatói engedéllyel rendelkező vit.
oktató végezhet.
13./
A páros vontathatói, valamint a hármas vontathatói kiképzés megtörténtét külön-külön a kiképzett
vitorlázó repülési naplójába / hivatalos bejegyzés rovatba / be kell jegyezni. A kiképzett vitorlázó repülési
naplóját szolgálati tevékenysége során köteles magánál tartani.
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14./

Vontatásos felszállás előkészítése, felszállás végrehajtása.

Két-és három gép vontatása esetén a vitorlázó gépeket enyhe lépcsőzéssel max. 2-2 méter
eltolással kell beállítani a vontatógép mögé. A lépcső irányát minden esetben az esetleges oldalszél iránya
határozza meg, vagyis jobb oldalszél esetén bal, bal oldalszél esetén jobb lépcsőben kell felállni.
Amennyiben a terep adottságai lehetővé teszik, a felszállást mindig szembeszélbe hajtsuk végre.
Szembeszél, vagy szélcsend esetén a felszállási lépcső irányát az indító oktató, a repülésvezető, terepen a
vontatópilóta határozza meg.
Felszállás előtt a kötelet mindig úgy kell kifeszíteni, hogy amikor az összes kötél kifeszült, 5-6 méteres
földi gurulással a vontatógép húzza előre az összes vitorlázógépet, hogy azok a kötélirányokat felvegyék.
Két és háromgépes vontatmány felszállása:
az első gép: jobb lépcsős felszállás esetén, a gép kormányzásához szükséges sebesság elérése
után a vontatógép bal szárnyközepére, bal lépcsős felszállás esetén a vontatógép jobb szárnyközepére
kövessen. Emelkedés után a vontatógépet „kissé magasan” a vontatógép szárnyával egy magasságban, az
előzőekben meghatározott helyen kövesse.
A második gép:
Jobb lépcsős felszállás esetén:
két gép vontatása esetén a gép kormányzásához szükséges sebesség elérése után a vontatógép
jobb szárny közepére kövessen,
három gép vontatása esetén a vontatógép hossztengely irányában kövessen.
Bal lépcsős felszállás esetén:
két gép vontatása esetén: a gép kormányzásához szükséges sebesség elérése után a vontatógép
bal szárnyközepére kövessen.
Három gép vontatása esetén a vontatógép hossztengely irányába kövessen.
A második gép a vontatógép követését annak elemelkedése után, az előzőekben meghatározott
helyen, az első vontatmány alatt minimum 2 méterrel köteles végezni 40-60 m magasság eléréséig.
40-60 m magasság elérése után, két gép vontatása esetén, a gépek magassági lépcsőzéssel a
vontatógép hossztengelyének két oldalán helyezkedjenek el oly módon, hogy a vitorlázógép hossztengelye
a vontatógép hossztengelyét ne lépje át, vagyis:
jobb lépcsős felszállás esetén az első gép törzse balról, a második gép hossztengelyét.
A harmadik gép:
jobb lépcsős felszállás esetén a vontatógép jobb szárnyközepére, bal lépcsős felszállás esetén a
vontatógép bal szárny közepére kövesse a vontatógépet, mihelyt elérte a gép a kormányzáshoz szükséges
sebességet. Elemelkedés után engedje úgy emelkedni a vontatógépet, az első és második vitorlázógépet,
hogy az előírt minimális magassági elkülönítés létrejöjjön.
50 méter elérése után, az első és harmadik gép a vontatógép hossztengelyének két oldalán, a
második gép a vontatógép hossztengelyében, a magassági lépcsőzés betartásával helyezkedjenek el.
15./
A felszállás során alkalmazott lépcső / továbbiakban: leoldási lépcső / alakzatot fel kell venni a
leoldás végrehajtása előtt, annak érdekében, hogy a repülőgépvezetők oldalirányból láthassák a
mögöttük levő gép, gépek leoldását
a kötél belazulásán keresztül. A leoldási lépcső felvételére az első
vitorlázógép vezetője adja meg a jelt azzal, hogy elsőnek felveszi a lépcsőben részére meghatározott
helyet.
16./
Páros, hármas vontatás esetén a másik gép magasságának szintjére egyik gép sem emelkedhet
vagy süllyedhet.
17./
Teendők abban az esetben, ha valamely vontatott gép huzamosabb időre elhagyja a részére
meghatározott függőleges irányú, páros és hármas vontatásnál a magassági elkülönítést biztosító
követési helyét.
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Egygépes vontatás esetén, ha a gép pilótája olyan magasságban követi a vontatógépet, hogy az a
további repülés folytatását veszélyezteti, és a vitorlázó pilóta a vontató pilóta jelzéseit nem veszi
tudomásul, vagy nem hajtja végre az utasítást, a vontatópilóta a lekapcsolásra adhat utasítást. Veszélyes
helyzetben a vontatópilóta előzetes leoldás jelzés nélkül végrehajthatja a
leoldást.
Két és háromgépes vontatás esetén, ha a vitorlázógépek egy szintbe kerültek, akár az első, akár a
második, akár a harmadik gép vezetőjének hibájából, és a magassági elkülönítést rövid időn belül nem
állítják vissza, és ezt a vontatópilóta észre veszi, oldalkormány lépegetéssel utasítja a gépeket a
magassági elkülönítés visszaállítására.
18./
A vontatott gépek kivezetése felszálláskor, minden esetben a szél felőli, vagyis a lépcsőzés
irányával ellentétes szárnyvégeknél történhet.
Kényszeroldás:
19./

Kényszeroldás veszély esetés alkalmazható úgy a vontatott, mint a vontató gép részéről.

a./

a vontató pilóta részéről végrehajtható kényszeroldás az alábbi esetekben:

a vontató gép üzemében olyan meghibásodás következik be, mely mellett a legrövidebb idejű
vontatás is veszélyesebb helyzetet idézhet elő, mint a leoldás végrehajtása.
A vitorlázó repülőgép vezetője, vagy vezetői olyan durva vezetési hibát követett el, amelyből az
egész vontatmányra nagyobb veszély származhat a leoldás elmulasztásából, mint annak végrehajtásából.
A vitorlázó gép vezetője / vezetői / , a vontatópilótától kapott leoldási utasításra nem hajtja végre
a leoldást.
A vontatópilóta egészségi állapotában hirtelen bekövetkező oly mérvű romlás, mely a vontatás
folytatását veszélyezteti.
b./

Vitorlázórepülőgép vezető részéről végrehajtható kényszer oldás az alábbi esetekben:

a gép vezetésében olyan helyrehozhatatlan hibát követ el a repülőgép vezető, hogy a vontatás
folytatását veszélyesnek minősíti.
A gép biztonságos vezetésében , valamilyen oknál fogva akadályoztatva van.
A gép vezetésében, a gép üzemképességében valami rendkívüli rendellenességet tapasztal.
Olyan repülési helyzetbe került, hogy leoldás nélkül a vontatógépet, vagy több gépes vontatás
esetén a többi gépet veszélyezteti.
A repülőgép vezető, vagy utasának hirtelen bekövetkező és olyan mérvű egészségi romlása, mely
a repülés folytatását veszélyezteti.
20./
Kényszer oldás fogalma alá tartozik a 20. Pontban felsorolt esetekben végrehajtott leoldás,
valamint minden olyan leoldás, mely akár a vontatópilóta, akár a vitorlázó pilóták akaratától függetlenül
következik be.
21./

Kényszer oldás utáni teendők:

a./
Kényszeroldás a felszállás azon szakaszán, amikor még felszállási irányba, a repülőtéren
végrehajtható a leszállás.
Egy gépes vontatás esetén a vitorlázó repülőgép vezetője a felszállás irányához viszonyított 15-20
fokos bedöntésű elfordulással hajtsa végre a leszállást.
Több gép egyidejű kényszer oldása, leoldása
Két gépes vontatás esetén, mikor mindkét gép leold vagy leoldódik, az első gép vezetője a felszállási
lépcső irányával ellentétes, a második gép vezetője a felszállási lépcső irányának megfelelő, a felszállási
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irányhoz viszonyított 15-20 fokos irányeltérésű, maximum 15-20 fokos bedőlésű elfordulással hajtsa végre
a leszállást.
Háromgépes vontatás esetés, amikor mindhárom gép leold vagy leoldódik, az első gép vezetője a
felszállási lépcső irányával ellentétes , a felszállás irányához képest minimum 20 fokos irányeltérésű,
maximum 15-20 fokos bedöntésű elhajlással hajtsa végre a leszállást. A második gép vezetője a felszállás
irányába, amennyiben a vontatógép nem szállt fel és a második gép előtt akadályt képez , a felszállási
lépcső irányával megegyező irányú elhajlással, a vontatógéptől egy fesztávnyira hajtsa végre a leszállást.
A harmadik gép vezetője a felszállási lépcső irányával megegyező irányú, a felszállás irányához képest
minimum 20 fokos irányeltérésű , maximum 15-20 fokos bedöntésű elhajlással, a második vitorlázó géptől
egy fesztávra hajtsa végre a leszállást.
Több gép egyenkénti kényszer oldása, leoldódása:
Kétgépes vontatás esetén, amikor:
Az első gép old le vagy oldódik le, a gép vezetője a vontató kötél elválásának pillanatában az
előzőekben meghatározott „kétgépes vontatás” első gépre vonatkozó előírás szerint forduljon ki és szálljon
le. A második gép vezetője maga döntse el ,hogy az előtte lévő gép eloldás következtében, a leoldást
követően azonnal leold-e ő is , vagy a kötélen maradást, a vontatás folytatását tartja biztonságosabbnak
és nem old le. Amennyiben a leoldást választotta , a repülőgép vezető az előzőekben meghatározott
„kétgépes vontatás” második gépre vonatkozó előírás szerint forduljon ki és szálljon le.
Ha a második gép old le, vagy oldódik le , a lépcső irányával megegyező irányba forduljon ki és
szálljon le. Az első gép csak biztonságos magasságban oldhat le, és szállhat le ismét.
Háromgépes vontatás esetén:
a./
Ha az első gép old le, vagy oldódik le, a gép vezetője a vontatókötél elválásának pillanatában a
felszállási lépcső irányával ellentétes irányba, a felszállási irányhoz képest 10-15 fokos irányeltérésű, max.
15-20 fokos bedöntésű kifordulást hajtson végre és szálljon le. A második gép vezetője maga döntse el
,hogy az előtte levő gép leoldása következtében, a leoldást követően azonnal leold-e ő is, vagy a kötélen
maradást, a vontatás folytatását tartja biztonságosabbnak és nem old le. Amennyiben a második gép
vezetője az azonnali leoldás mellett dönt, a kötél elválásának pillanatában a felszállási lépcső irányával
ellentétes irányba a felszállási irányhoz képest 20-25 fokos irányeltérésű, max. 15-20 fokos bedöntésű
kifordulást hajtson végre és jobb lépcsős felszállás esetén az első géptől balra, ballépcsős felszállás esetén
az első géptől jobbra szálljon le. Amennyiben a második gép nem oldott le, a harmadik géppel együtt a
vontatópilóta jelzésére a leszállás kiszámításához elegendő biztonságos magasságban oldhatnak le. Ha a
második gép is leoldott , a harmadik gép vezetője a leoldást csak indokolt esetben hajtsa végre. Ha a
leoldást végrehajtotta,
a felszállási lépcső irányába, a felszállási irányhoz képest 15-20 fokos
irányeltérésű, max. 15-20 fokos bedöntésű kifordulással szálljon le. Ha a vontatást folytatja, csak
biztonságos magasságban oldhat le és szállhat le ismét.
Ha a második gép old le, vagy oldódik le, az első gép nem oldhat le, vontatását folytatni köteles. A
leoldott második gép vezetője a kötél elválásának pillanatában a felszállási lépcső irányával ellentétes
irányba, a felszállási irányhoz képest 10-15 fokos irányeltérésű, max. 15-20 fokos bedöntésű kifordulást
hajtson végre és szálljon le. A harmadik gép vezetője maga döntse el , hogy az előtte lévő gép leoldása
következtében a leoldást követően azonnal leold-e ő is, vagy a kötélen maradást, a vontatás folytatását
tartja e biztonságosabbnak és nem old le.Amennyiben a harmadik gép vezetője az azonnali leoldás mellett
dönt, a kötél elválásának pillanatában a felszállási lépcső irányával megegyező irányba, a felszállás
irányához képest 15-20 fokos irányeltérésű, max. 15-20 fokos bedöntésű kifordulást hajtson végre, és
hajtsa végre a leszállást. Amennyiben nem oldott le, és a vontatást folytatta, a leoldást az első géppel
együtt , a vontatópilóta jelzésére hajtsák végre.
Ha a harmadik gép old le vagy oldódik le, a gép vezetője a felszállás irányába hajtsa végre a leszállást. Az
első és második gép a vontatást folytatva, a vontatópilóta jelzésére oldhatnak le.
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b./
Amennyiben a kényszeroldás a repülőtéren kívül, de még 50 méter alatt következik be, a
repülőgépvezetők az a./ pontban meghatározottak szerint kötelesek eljárni azzal a kiegészítéssel, hogy a
kiszemelt leszállóterep megközelítésére, a leszállás végrehajtásáre a vontatás irányához képest 45-90
fokos irányeltérésű az a./ pontban meghatározott irányokba történő fordulót hajtanak végre. A leszállást
az adott gép vezetője, az előtte lévő gép / gépek / figyelemmel kísérésével a legnagyobb körültekintéssel
hajtsa végre.
22./ Leoldás végrehajtása, leoldás utáni tevékenység, besorolások. Szabályos leoldást végez a vitorlázó
repülőgép vezetője, amikor eligazításnak megfelelő helyen és magasságban hajtja végre a leoldást.
- Egy gép vontatása esetén a vitorlázó repülőgép a vontató repülőgépről való leoldás, a megtörténtének
meggyőződése után, csak jobbra fordulhat ki. Balra kifordulásra a repülőüzem vezető adhat engedélyt.
- Leoldás után kifordulást emelkedő (húzott) fordulóval végrehajtani TIL0S!
A vontatópilóta minden esetben a leoldás után balra fordulhat ki, jobbra való kifordulást csak a
repülőüzem vezető külön utasítására hajthat végre. Amennyiben a vontatás termikre történik és a
leoldásra köröző repülés közben kerül sor, a vitorlázó gép köteles megtartani a korábbi körözési irányt,
mindaddig, míg a vontató gép el nem távolodik.
Amennyiben az emelőáramlatban más vitorlázógép (gépek) tartózkodik, a vontatmány 100 m
szintkülönbséggel, azonos körön köteles besorolni. A vontatmány az ott tartózkodó vitorlázógépeket 100
m-nél jobban nem közelítheti meg. A vontatópilóta a vitorlázógép lekapcsolása után vízszintes szárnyú
süllyedő repülésbe viszi át a gépet.
Ha a vontatás iskolakörön, jel fölé történik, a leoldás után a vitorlázógép teljes iskolakört repülhet, vagy az
iskolakör harmadik fordulójára sorolhat be.
Két gép vontatása estén, a leoldás a vontatópilóta jelzése szerint kétféleképp történhet:
a./ Mindkét gép leold a vontatópilóta első jelzésére, az alábbiak szerint:
A vontatópilóta jelzésére (szárnybillegtetés) először leold, a második gép vezetője, majd a vontatógép
billegtetését követő 3-5 mp. elteltével, amennyiben meggyőződött a másik gép leoldásáról, az első
vitorlázógép vezetője.
A leoldást minden esetben, amikor a repülőüzem vezető a vontatópilótának és a vitorlázógép vezetőinek,
terepen a vontatópilóta a vitorlázó repülőgépvezetőknek nem ad külön eligazítást, a fentiek szerint kell
végrehajtani. Leoldás után, iskolakör repülése esetén, az elsőnek leoldó gép a hosszúfal közepére vagy a
harmadik fordulóra a másodiknak leoldó gép az első vagy a második fordulóra sorolhat be. Légtérben
történő leoldásnál, a gépek vezetőire minden tekintetben az érvényes közlekedési szabályok a mérvadók
azzal, hogy az első leoldó gépet (hosszú kötélen lévő) kell az egy helyre utóbb érkező gépnek tekinteni,
tehát a második gép vezetője az utóbb leoldó, rövid kötélen lévő géphez tartozik igazodni.
b./ Abban az esetben, ha helyi repülés során a repülő üzemvezető eligazítja a vitorlázó repülőgép
vezetőket és a vontatópilótákat, idegen reptérről, vagy terepről történő hazavontatásnál a vontatópilóta
eligazítja a vitorlázó repülőgépvezetőket, a vitorlázógépek leoldhatnak kétszeri jelzésre is, az alábbiak
szerint:
A vontatógép szárnybillegtetésére csak a második (hosszú kötélen lévő) gép old le. Leoldás után, az
alkalmazott lépcső irányába köteles kifordulni és feladatát végrehajtani. A második gép leoldása után a
vontatógépet és a kötélen maradó vitorlázógépet egygépes vontatmánynak kell tekinteni, és részükre az
ide vonatkozó előírások a mérvadók. A vitorlázó gép a vontatógép jelzésére (második szárnybillegtetés)
tartozik leoldani és feladatát megkezdeni. - Három gép vontatása esetén a leoldást az alábbiak szerint kell
végrehajtani:
A vontatópilóta jelzésére (szárnybillegtetés):
- elsőnek leold a hosszú kötélen lévő harmadik gép,
- másodiknak a vontató gép jelzését követő 3-5. másodpercben, amikor a gép vezetője meggyőződött
arról, hogy a mögötte lévő gép leoldott, leold a középső kötélen lévő második gép vezetője,
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- harmadiknak, a vontatógép jelzését követő 6-10. másodpercben, amikor a gép vezetője meggyőződött
arról, hogy a mögötte lévő gépek leoldottak, leold a rövid kötélen lévő gép vezetője.
- Iskolakör magasságban, jel feletti leoldáskor a vitorlázógépek besorolási rendje:
- elsőnek leoldó gép a harmadik fordulóra,
- a másodiknak leoldó gép a hosszúfal közepére,
- a harmadiknak leoldó gép a második fordulóra sorolhat be
Ha a leoldás meghatározott céllal (pl. kötelék, követés, stb.) iskolakör magasság felett történik, a leoldó
gépeknek egymást figyelve, a földön kapott utasítások szerint végezzék feladatukat.
23./ A vontatógép pilótája egyes, kettes, hármas vontatások során, miután meggyőződött a vontatott gép,
gépek lekapcsolásáról és sebességét egyenesvonalú siklásban utazósebességre megnövelte, soroljon be a
részére meghatározott irányú iskolakörre, vagy annak harmadik fordulójára, a vitorlázógépeket, a
repülőtéri forgalmat figyelemmel kisérve, a legnagyobb körültekintéssel hajtsa végre a leszállást.
24./ Távvontatás esetén a vontatmányt csak az előre meghatározott célrepülőtér felett lehet leoldani:
- egy, és kétgépes vontatás esetén minimum 200 m magasságban,
- háromgépes vontatás esetén minimum 300 m magasságban.
Távvontatás (vontatmány átrepülése) ugyancsak az előzőekben meghatározott, vagy fenti magasságon
hajtható végre.
25./ Egygépes vontatás esetén, nagy gyakorlatú teljesítményrepülők részére a repülőüzem vezető, vagy
hazavontatás estén a vontató pilóta adhat engedélyt, a repülőtér megközelítése közbeni, a repülőtér fölé
érkezés előtti leoldásra. Ebben az esetben a leoldást olyan magasságban kell végrehajtani, hogy a leoldott
repülőgép a cél fölé minimálisan 200 méter magasságban megérkezzen.
26./ Helyi repülés során, egy és kétgépes vontatás esetén 200 méternél, háromgépes vontatásnál 300
méternél alacsonyabb iskolakör nem repülhető.
27./ Két- és háromgépes vontatás esetén a leoldást vitorlázópilóták nem kezdeményezhetik (kivétel a
kényszeroldás), a leoldás csak a vontatópilóta jelzésével adott utasításra kezdődhet meg.
28./ Vontatások alkalmazási területei
Egygépes vontatás a vitorlázórepülés minden vonatkozású kiszolgálására alkalmazható, repülőtéri és
terepről történő felszállással.

Kétgépes vontatás a hullámfeladatra húzás kivételével a vitorlázórepülés minden vonatkozású
kiszolgálására alkalmazható azzal, hogy a leoldás csak egyenes repülésben hajtható végre, valamint
termikfogási gyakorlatra, légtérfeladatra történő vontatásnál a leoldást a 23 pont b/ alpontja szerint vagyis
külön-külön két jelzésre kell végrehajtani.
- Háromgépes vontatás alkalmazható kiképzés, repülőtérről történő gépszállítás, kiképzettek gyakorlatban
tartása, bemutatókra való felkészülés és bemutatók céljából.
29./ Páros, hármasvontatás végrehajtása során a leoldás helyét a leoldás utáni tevékenységet, a
besorolási rendet a vitorlázógépek, a vontatógépek számára egyaránt, versenyen, edzőtáborban,
bemutatóra történő felkészülésnél, bemutatón az adott rendezvény vezetője, a célfeldatnak megfelelően
külön szabályozhatja.
30./ Vontatókötéllel való leszállást csak a repülőüzem vezető engedélyezheti. Az engedély megadását a
repülőüzem vezetői naplóban rögzíteni kell. Ha a repülőüzem vezető a kötéllel való leszállásra
vonatkozóan nem intézkedik, vagy a vontatópilótának olyan intézkedésről nincs tudomása, a kötél
ledobása minden esetben kötelező.
A kötél ledobás módjáról a repülőüzem vezetője intézkedik. Ledobás során a motoros gép 50 m alá nem
süllyedhet.
31./ Minden kiképzés céljából végrehajtott vontatás esetén, az egyedül repülő növendékek, vagy azok
oktatói kötelesek a vontatópilótától az esetlegesen elkövetett hibákra vonatkozóan tájékoztatását kikérni.
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32./ A vontatópilóta vontatási feladatára vonatkozó eligazításért, tájékoztatásáért mindenesetben a
repülőüzem vezető a felelős.
33./ A vontatásos felszállások megkezdésétől a leoldásig, egy és többgépes vontatás esetén, a
vontatmány parancsnoka a vontató pilóta.
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IX. FEJEZET
VITORLÁZÓ MŰSZERREPÜLÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1./ A vitorlázó műszerrepülés célja az, hogy a vitorlázó repülőgépvezető a repülőgép mozgását és annak
térbeli helyzetét műszerek alapján meghatározza, és a vitorlázó teljesítményrepülések alkalmával a
tudását a felhőrepüléseken keresztül hasznosíthassa.
2./ Felhőrepülésre való kiindulás előtt a repülőgépvezetőnek vitorlázógépen műszerrepülő kiképzést kell
eredményesen elvégezni az rgv. kiképzési feladatai szerint.
3./ A műszerrepülő kiképzésnél a műhorizont használata ajánlatos.
4./ Műszerkiképzésbe bevonhatók mindazok a vitorlázó szakszolgálati engedéllyel rendelkező
repülőgépvezetők, akik minimum 80 óra vitorlázórepülő idővel rendelkeznek és a "Teljesítményrepülők
elméleti tematikájá"-ból eredményes vizsgát tettek.
5./ Műszerrepülő kiképzés bejegyzését a kiképzett repülési naplójába a szakmai vezető, vagy az általa
megbízott vizsgáztató személy jegyzi be.
6./ A repülőgépvezetők műszerrepülési ellenőrzéseit azok az oktatók végezhetik, akik legalább olyan,
illetve magasabb képzettséggel rendelkeznek.
7./ Műszerrepülő kiképzést olyan kétkormányos vitorlázó repülőgéppel lehet végrehajtani, amely hátsó
ülését tökéletesen be lehet függönyözni, valamint mindkét (első, hátsó) műszerfala a látva repüléshez
előírt műszereken kívül üzemképes elfordulásjelzővel, hossz dőlésmérővel és folyadékos iránytűvel van
ellátva. Kiképzés során az oktató kizárólag látás mellett repülhet.
8./ Műszerrepülésre (felhőrepülésre) engedhető:
a./ Az a vitorlázó repülőgépvezető, aki műszerkiképzéssel rendelkezik, valamint műszerrepülési ellenőrző
repülésen (befüggönyözött kabinban) megfelelt és az ellenőrzés eredményét a repülési naplójában az
ellenőrzést végrehajtó személy bejegyezte.
b./ Az a vitorlázó repülőgép, amely felhőrepülésre alkalmas valamint az előírt műszerekkel fel van
szerelve. (műszerkiképzést végre lehet hajtani felhőrepülésre nem alkalmas kétkormányos repülőgéppel
is.
- sebességmérő
- magasságmérő
- varióméter
- elfordulásjelző vagy műhorizont
- iránytű
9./ Ha a műszerrepülés termikes időben történik, egy felszállás keretén belül végrehajtható két feladat,
ebben az esetben a két feladat között minimum 20 perc időtartamra a növendék kifüggönyöz és látás után
repül. A szünetben az oktató vezesse a repülőgépet.
10./ Ha a műszerrepülés termikes időben történik, egy felszállás keretén belül végrehajtható két feladat
abban az esetben, ha a két feladat között minimum 20 perc időtartamra a növendék kifüggönyöz és látás
után repül. A szünetben az oktató vezesse a repülőgépet.
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X. FEJEZET
TELJESÍTMÉNYREPÜLÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1./ Teljesítményrepülésnek nevezzük mindazon repüléseket, amelyek magassági, távolsági, vagy
időtartam repülések végrehajtására irányulnak.
2./ Helyi és távrepülések meghatározása:
a./ Helyi repülés:
Történhet a repülőtérrendben meghatározott körzeten belül, az alábbi meghatározott céllal:
- Iskolakör repülés. Kiszámítás és helyezkedés minden esetben úgy történhet, hogy a repülőgép a
repülőtéren a leszállójelnél érjen földet.
- Gyakorló légtérrepülés. A repülések a repülőtérrendben meghatározott gyakorló légtérben folyhatnak,
dugóhúzó oktatás, műszer kiképzés, ellenőrző repülés stb. céljából. A gyakorló légtérben végrehajtott
gyakorlatokat olyan magasságban kell befejelni, hogy az iskolakörre való besorolással a leszállás a
repülőtéren a leszállójelnél legyen végrehajtható.
- Helyi gyakorló termik, illetve teljesítményrepülések. Ezen a repülések gyakorlására, helyi repülés keretén
belül igénybe vehető a repülőtérrendben meghatározott körzet, a gyakorló légterek kivételével. Gyakorló
légteret a feladatra igénybe venni csak abban az esetben lehetséges, ha a repülőüzem vezető az adott
üzemnapon a gyakorló légteret más célra nem szándékozik igénybe venni, és ezt eligazításon a
repülőgépvezetőkkel közli, illetve a termikrepülést ott engedélyezi.
A gyakorló légtérben való termikelés engedélyezését a repülőüzem vezetői naplóban rögzíteni köteles,
hogy az esetleges repülőüzem vezetői szolgálat átadása során, az új szolgálatnak erről tudomása legyen.
A helyi termikrepülések során a repülőgépvezetők mindenkor vegyék számításba az aznapi meteorológiai
helyzetet, gépük silóteljesítményét, és ezek figyelembevételével csak úgy és annyira távolodjanak el az
indulási repülőterüktől, hogy bármilyen okból, a napszak bármely időpontjában képesek legyenek az
iskolakörre besorolni és a repülőtéren a leszállójelnél leszállni.
- A helyi repülést végző repülőgépvezetők, növendékek repüléseiket úgy tartoznak végezni, hogy a
repülőtérről részükre adható látjeleket mindenkor észrevegyék. Körzeten belül a repülőtértől való nagyobb
mérvű eltávolodás csak kétoldali (rep.vez. és a gép közötti) biztos rádiókapcsolat esetén megengedhető.
- Az a repülőgépvezető, aki helyi repülés során a repülőtértől úgy eltávolodott (körzeten belül), hogy a
repülőtérre való visszasiklást biztonságosan nem tudja végrehajtani, a X. fejezet 9. pontban foglaltak
szerint kell eljárjon.
b./ Távrepülés:
- Távrepülésnek nevezzünk minden olyan repülést, mely előzetes engedély alapján a repülőtér körzetének
végleges, vagy időszakos (hurok, háromszög) elhagyásával kerül végrehajtásra.
3./ Távrepülés végrehajtására indítható, aki:
- mint növendék az "Utasítás a vitorlázórepülő kiképzés végrehajtására" c. szabályzat szerint távrepülésre
következik
- érvényes szakszolgálati engedéllyel rendelkezik
- feladat lappal rendelkezik,
- hajózó térképpel rendelkezik.
4./ Távrepülés végrehajtására olyan gyakorló és teljesítményvitorlázó repülőgép használható, amely a
következő felszereléssel van ellátva:
- szokásos repülést ellenőrző műszereken kívül üzemképes iránytűvel,
- az adott típushoz szükséges szerszámkészlettel, gépnaplóval és alkalmassági bizonyítvánnyal
- elsősegélynyújtó dobozzal.
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5./ Távrepülések végrehajtása alkalmával a rerülőgépvezetőnek figyelembe kell venni, és be kell tartani az
MK légterében történő repülések végrehajtásának szabályait.
6./ Amennyiben a távrepülés a szomszédos országok területe fölé irányul a repülőgépvezetőnek az
útvonalra vonatkozóan ismernie kell az adott ország tiltott, korlátozott és veszélyes légtereit.
7./ Ha a távrepülés végrehajtása közben a repülőgépvezető eltéved, köteles az ország területének közepe
felé irányuló irányszögön repülni, míg a leszálláshoz szükséges magasságig le nem süllyed, utána a
kiszemelt területen a leszállást végrehajtani.
8./ A távrepülések végrehajtása közben, a repülőgépvezető állandóan köteles a leszállásra alkalmas
területeket figyelemmel kísérni, siklását 400 m magasságig folytathatja a kijelölt terület irányába. A 400
m-es magasság elérése után köteles a kiszemelt területre iskolakör megkezdésével a leszállást
végrehajtani. Az iskolakör 3. fordulója után, illetve 150 m alatt körözni TIL0S!
9./ Lakott terület feletti repülést csak úgy lehet végrehajtani, hogy a lakott terület mellett kiszemelt
leszállóhely 400 m magasságban elérhető legyen.
10./ Első távrepülésnél lehetőleg síkvidék felé irányuló célt kell megadni.
11./ Repülőtéren kívüli leszállásnál a leszállóhely kiválasztásáért és a leszállás végrehajtásáért a
repülőgépvezető felel.
12./ A távrepülések végrehajtására (útvonalra), igénylésre a mindenkor érvényes külön intézkedések a
mérvadók.
13./ Terepen való leszállást a mindenkori szélirányt és szélerősséget figyelembe véve az alábbiak szerint
kell végrehajtani:
- szántásra, a leszállást és kilebegtetést a legnagyobb figyelemmel kell végrehajtani, lehetőleg a barázda
irányába. Behúzható futóművű gépekkel - behúzott futóművel kell leszállni
- magas növényzetre való leszálláskor a repülőgépvezető a növényzet tetejére hajtsa végre a lebegtetést,
különösen vigyázva a szárnyak vízszintesen való tartására
- erdőre vagy cserjésre történő kényszerleszállás esetén a repülőgépvezető olyan részt válasszon ki, ahol
a fák a legalacsonyabbak, és koronájuk a legsűrűbb, a leszállást úgy kell végrehajtani, hogy fák tetejét
vegye a föld felületének
- átszeldelt terepen, hegyekben és horhosokban történő leszállást a legsíkab területen kell végrehajtani,
úgy hogy a földetérés az emelkedő irányába történjek.
14./ A repülőgépvezető ténykedése leszállás után:
a./ Repülőtéren:
- amennyiben a repülőtéren rep. üzem folyik a repülőüzem vezetőnél, ha nincs a repülőtér vezetőjénél
köteles jelentkezni.
b/ Terepen:
- amennyiben nem az első távja, ellenőrizni a terepet, hogy vontatógép fogadására alkalmas-e, ha igen,
akkor a széliránynak és a terep adottságoknak megfelelően a vitorlázógépet leszállójelként köteles
elhelyezni, - gondoskodjon a gép megfelelő őrzéséről és tegyen jelentést rádión vagy távbeszélőn az
indító repülőtérnek, vagy a központi irányító szolgálatnak.
A jelentés tartalmazza:
- a repülőgépvezető nevét
- a repülőgép típusát és lajstromjelét és a leszállás időpontját
- repülőgép leszállási, illetve tárolásának pontos helyét. Abban az esetben, ha a terep alkalmas
vontatógép fogadására, úgy a legközelebbi lakott terület központjához viszonyítva, fokokban és a
távolság pontos megjelelésével jelentse a gép helyzetét.
- amennyiben a leszállóhely közvetlen közelében akadályok vannak, úgy ezt is jelentse
- esetleges gép, vagy személyi sérülés esetén az esemény lefolyását és a sérülés mérvét az
üzembentartó baleset ügyeletesének is,
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- amennyiben szállító gépkocsit kér, jelentse a gép tárolási helyét és a saját pontos tartózkodási
helyét.

15./ A távrepülést végrehajtó vitorlázó repülőgépvezető a fordulópontok igazolását
érvényes sport szabályok értelmében hajthatja végre.

a mindenkori

16./ A távrepülést csak érvényes GPL(GR) szakszolgálati engedéllyel rendelkező személy hajthat végre.
17./ Távrepülési feladat tervezésekor bekell tartani a fokozatosságot. Kezdő távrepülő esetében javasolt
legalább 3 db. 100 km-es feladat után, 2 db. 200 km-es feladatot repültetni és csak ezek eredményes
teljesítése után tervezni a nagyobb feladatokat.
18./ Idegen klubtagok repültetése esetében:
- ellenőrizni az egyéni rep.okmányok alapján az rgv. képesítését, a tervezett feladatra való rátermettségét,
eddigi gyakorlati tevékenységét, gyakorlottságát, különösen az adott típus esetében,
- szükség esetében gyakorlati ellenőrző repülés végrehajtása,
- repülési szabályok, repülőtér körzet ismeretének ellenőrzése,
- okmányolni a repülés végrehajtásának anyagi feltételeit, megállapodásban rögzíteni a repülőgép bérlés
feltételeit.
19./
Minden olyan repülésnél, ahol a repülőgépvezető 4000 méter fölé emelkedik, magassági
légzőkészülék használata kötelező. A 4000 méter magasság fölé tervezett repüléseket, csak érvényes
magassági rep.orvosi alkalmassággal lehet végrehajtani.
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XI. FEJEZET
KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYOK
1./ Az általános közlekedési szabályok magukba foglalják azokat a tudnivalókat, melyet minden
repülőgépvezetőnek ismerni kell a biztonságos légiközlekedés érdekében.
2./ Szembetalálkozás esetén a két gép jobbra köteles egymásnak kitérni.
3./ Kereszteződés esetén mindenkor a jobbról érkező gépnek van előnye.
4./ Forduló közben az előzés mindig csak a külső körön történik.
5./ Iskolakörön azonos típusú vitorlázógépnek egymást előzni tilos!
6./ Iskolakörön előzni csak az iskolakör külső oldala irányában lehet.
7./ A vitorlázó gépek egymáshoz viszonyított távolsága:
A repülőgépek egymást 50 m-nél jobban nem közelíthetik meg.
8./ Alányomással, vagy fölérepüléssel egymásnak kitérni vagy előzni tilos!
9./ A közlekedési szabályok betartása minden rgv. számára egyaránt kötelező. Alacsonyabb lajstromjel
nem biztosit senki számára semminemű előnyt.
10./ Körözés (termikelés) esetén egy emelőáramlatban repülő gépek körözési iránya csak azonos lehet. A
később odaérkező (besorolni kívánó) repülőgépek az ott köröző vitorlázó repülőgépek körözési irányát
kötelesek felvenni.
A repülőgépek termikelés közben sem közelíthetik meg 50 m-nél jobban egymást, ezért úgy alakítsák
repülési pályájukat, hogy a korábban ott lévő gépeket nem zavarva a távolságok betartásával
emelkedjenek túl a másikon, vagy valósítsák meg együtt repülésüket.
A megközelítési távolság betartásáért az alacsonyabban tartózkodó gép vezetője, ill. az azonos
magasságban történő repülés esetén annak a gépnek vezetője felelős, amelyik a másik gépet maga előtt
látja.
11./ Felhőalapon tilos várakozni akkor, ha ugyanabban a termikben egy, vagy több gép emelkedik. Ilyekor
a felső gép:
- amennyiben nincs felhőrepülési szándéka - köteles a felhőalapot elhagyni és a többi gépnek utat
engedni;
- ha már egy repülőgép beemelkedett a felhőbe, a többi gép amikor 100 méterre megközelítette a
felhőalapot, köteles azt azonnal elhagyni;
- a felhőt dugóhúzóval elhagyni TIL0S!
Felhőrepülést fentiek betartása mellett csak a Repülés Irányító Szolgálat előzetes engedélyével lehet
végrehajtani.
12./ Lejtőrepülésnél mindig annak a gépének van előnye, amelyik a lejtőt jobbról látja, tehát
jobbfordulóval az a gép köteles kitérni, amelyik lejtőt balról látja.
13./ Lejtőn repülőgéppel éles (45°) fordulót végrehajtani tilos!
14./ A lejtő nívótól 200 méter magasságig lejtő ingavonalon kettő vagy több gép repülése esetén körözni
TILOS!
15./ Ingavonalra való besorolás az ingavonal két végpontjára érintőleg történhet.
16./ Lejtőre besorolásnál az ingavonalon tartózkodó gépeknek van előnyük.
17./ Az ingavonalon féklapot nyitni TIL0S!
18./ Az ingavonal külső száráról a jobb forduló előtt csak akkor lehet keresztezni, ha az előtte lévő jobb
fordulót végző gép a lejtőtől 90°-nál kisebb szögben van elfordulva.
19./ A lejtőn repülő gépek maximális számát, a leszállások és besorolások módját, valamint az ingavonal
alsó és felső magassági határát az adott repülőterek ("Repülőtér rend"-je) határozza meg.
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20./ Lejtőrepülés közben felhőbe repülni szigorúan tilos!
21./ Lejtő, légtér és útvonalrepülésre csak azokat a növendékeket lehet indítani, akik a közlekedési
szabályokból eredményes vizsgát tettek és az eredmény a tervezési füzetbe rögzítve van.
22./ Hangárhoz való leszállásra a repülőüzem vezető adhat engedélyt. Végrehajtása a 23. pont szerint.
23./ Akadállyal szemben történő leszállásnál a helyezkedést úgy kell végrehajtani, hogy kigurulás után a
repülőgép az akadálytól minimum 200 méterre legyen. Amennyiben távrepülés során terepen való
leszállásnál a fenti rendelkezés nem tartható, az rgv. a helyezkedést úgy hajtsa végre, hogy a
kilebegtetett földet érés az akadálytól minimum 150 méterre megtörténjen.
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XII. FEJEZET
TEENDÖK A REPÜLÉS KÜLÖNLEGES ESETEIBEN
1./ A repülés különleges eseteihez tartoznak mindazok az esetek és körülmények, amelyeknél, vagy
amelyek következtében a repülés biztonságának veszélye lép fel.
A repülés biztonságát veszélyeztető okok az alábbiak lehetnek:
- a repülőgép üzemképtelenné válása, vagy törése, amelyek akadályozzák a repülés folytatását
- a repülőgépvezető elvesztette a tájékozódást
- a repülőgépvezető sérülése, vagy egészségügyi állapotának hirtelen rosszabbodása.
2./ Minden olyan esetben, amikor felszállás és leszállás közben veszély fenyegeti a repülőgépet,
repülőgépvezetőt vagy a repülőtéren tartózkodó embereket, a repülőgépvezető köteles mindent elkövetni
a baleset elhárítása érdekében.
3./ Abban az esetben, ha a repülőgép életfontosságú részei megsérülnek vagy eltörnek, amely mellett
azonban lehetőség van a repülés folytatására, a repülőgépvezető elkerülve a hirtelen mozdulatot és a
nagy repülési sebességet, a repülőtéren, vagy a kiválasztott leszállóhelyen szálljon le. Az azonnali
leszállást akkor is végre kell hajtani, ha a repülőgép levegőben, valamivel (repülőgéppel, madárral stb.)
összeütközött és a gép vezetője gépén sérülést, törést nem észlel.
4./ A repülőgépvezető köteles a repülőgépet ejtőernyővel elhagyni, ha:
- a gép kormányozhatatlanná válik,
- ha egészségi okok miatt képtelen a gépet vezetni
- ha olyan meteorológiai körülmények közé kerül ami a biztonságos repülést lehetetlenné teszi
- kétüléses gépből való ugrás esetén a repülőgép parancsnok köteles az utast, vagy növendéket
felszólítani a gép elhagyására. Amennyiben a növendék, illetve az utas 600 m-ig nem hagyja el a gépet,
köteles a repülőgép parancsnoka azt elhagyni.
5./ Repülőbalesetek esetén az ide vonatkozó, érvényben lévé intézkedések szerint kell eljárni. A repülőgép
őrzését meg kell szervezni és a bizottsági vizsgálatig a repülőgépet eredeti helyzetéből elmozdítani tilos
(kivételt képez a vagyon és életmentés). Mindennemű sérülés vagy esemény alkalmával a repülőüzem
folytatására a repülőüzem vezető adhat engedélyt.
Amennyiben a sérült repülőgép a le- és felszállást akadályozza, az üzem folytatására az engedélyt a
balesetvizsgáló bizottság vezetője adhatja meg.
6./ A rendkívüli események esetén a szakmai vezető és a repülőüzem vezető köteles gondoskodni arról,
hogy az érdekelt személyek és a szemtanuk a kivizsgáló bizottság rendelkezésére álljanak, illetve ismerje
azok pontos lakcímét.
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XIII. FEJEZET

A VITORLÁZÓ VERSENYREPÜLÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
ÁLTALÁNOS HATÁROZMÁNYOK

1./ Ezen fejezet pontjai alapján végezhető az MK területe felett minden versenyrepülés.
2./ Versenyrepülés alatt kell érteni:
- összevont versenyen, a verseny állományába tartozó versenyzőknek a versenyfeladat teljesítése közben
végrehajtott repüléseit,
- a vitorlázórepülő válogatott keret állományába tartozó sportolóknak, a szakmai vezető által
meghatározott edzési feladat teljesítése közben végrehajtott repüléseit. Nem esik a versenyrepülés
fogalma alá semminemű kiképzés jellegű repülés (pl. műszer kik).

3./ A 2. pont alatt tárgyalt esetekben végrehajtott repülésekre az "Utasítás a vitorlázórepülések
végrehajtására" c. szabályzat alábbi pontjai az ott nyert megfogalmazásban hatálytalanok
IV. Fejezet: 12. 14 pontjai
V. Fejezet: 10. 17. 23. pontjai
VI. Fejezet: 7. 8. 9. 10. 11. 12. 14. 15. pontjai
X. Fejezet: 3. 8. 9. pontjai
Versenyrepülések szervezése, végrehajtása.
4./ A versenyfeladatokat a verseny sportági vezetője (sportbizottság vezetője) vagy edzések során a
válogatott keret edzője állapítja meg. Versenyfeladatok megállapításánál figyelembe kell venni az időjárást
, versenyzők szakmai képzettségét, valamint a repülések biztonságát.
5./ A versenyzőkkel a feladat ismertetése, valamint a feladat végrehajtása közben betartandó utasítások
közlése, a repülést megelőző eligazításon történik, amelyen a csapatvezetők, edzők és versenyzők
kötelesek részt venni (indokolt esetben a távollétet a verseny vezetője igazolhatja), aznapi repülések
végrehajtására vonatkozó utasításokat röviden a rep.vez naplóban rögzíteni kell. .
6./ A versenyzők a feladatra vonatkozó utasításokat, valamint az eligazításon meghatározott, levegőben
észlelt jeleket, jelzéseket, időpontokat írásban rögzítsék, repüléseiket a kapott utasításaik alapján
kötelesek végrehajtani. A rep.lap - teljesítménylapot - versenyrepülésben a jelentkezési lap helyettesítheti.
7./ Versenyrepülést érvényes szakszolgálati engedély birtokában lehet végrehajtani. Ezt a versenyző a
repülései során köteles magánál tartani.
8./ A versenyzők kötelesek repülőgépüket mindenkor legjobb tudásuk szerint úgy vezetni, hogy saját
magukat, vagy más személyeket ne veszélyeztessenek, illetve gépükben vagy más tárgyakban kárt ne
tegyenek. Amennyiben valamilyen oknál fogva a fentieket biztosítani nem tudják, kötelesek feladatukat
megszakítani és biztonságosan leszállni. Az a versenyző, aki egészségi állapotát nem érzi kielégítőnek,
köteles a versenyvezetőnek jelenteni és az aznapi feladat végrehajtásáról lemondani.
9./ Az adott repülőgép légialkalmassági bizonyítványában meghatározott sebességi és terhelési értéket
túllépni tilos.
10./ Távrepülések során a versenyző köteles figyelemmel kisérmi a leszállásra alkalmas területeket.
Siklását 150 m-ig folytathatja a kiszemelt terület fölé 150 méter magasságban a további siklást be kell
fejezni és amennyiben 100 m-ig a kiszerelt terület felett emelő áramlatot nem talál, köteles a korábban
elhatározott helyezkedési terv szerint a leszállást végrehajtani.
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11./ Lakott terület feletti repülést úgy kell végrehajtani, hogy a leszállásra alkalmas, előre kiszemelt hely
150 m magasságban elérhető legyen.
12./ Célvonal átrepülés, azt követő besorolások leszállásra, munkaterület berendezése a mezőny érkezése
idejére.
A repülőtér munkaterületét a repülésvezető rendezteti be a helyi sajátosságok és a repülésbiztonság
maximális figyelembevételével.
Ajánlott formák:
a/ Ha a célvonal átrepülésével megegyező a leszállási irány, repülőtér munkaterületét négy mezőre kell
beosztani, melyek: 5. sz. melléklet
- célvonal mező, célvonal-jellel,
- semleges mező,
- leszálló mező leszálló jellel,
- kényszerleszálló mező.
Az egyes mezőket levegőből jól látható határoló ponyvával kell elválasztani.
Azok a repülőgépvezetők, akik biztonságos magasságú, kellő sebességű 180°-os fordulóval nem tudnak a
kijelölt kényszerleszálló mezőbe, vagy kis iskolakörrel a leszállómezőbe jelirányba leszállni, a célvonal
mezőben kötelesek leszállni a célvonal átrepülésével megegyező irányból.
Azok a repülőgépvezetők akik a célvonal átrepülését a felvételt követően csak olyan biztonságos
magassággal és sebességgel rendelkeznek, hegy kis iskolakört repülni már nem tudnak, nagysugarú 180°
-os fordulóval kötelesek a kényszerleszálló mezőbe leszállni.
Azok a repülőgépvezetők, akik a célvonal átrepülése és felvétel utón rendelkeznek olyan biztonságos
magassággal és sebességgel, hogy kis iskolakört tudnak repülni, vagy annak 3. fordulójára tudnak
besorolni, a leszállómezőbe, jelirányba kötelesek leszállni.
Az iskolakört úgy kell felépíteni, hogy az a bejelentkező gépek vonalát ne keresztezze.
b/ Ha a célvonal átrepülésével 180°-kal ellentétes irányú a leszállási irány, a repülőtér munkaterületét
három mezőre kell osztani: (6. sz. melléklet).
Amelyek:
- célvonal mező a célvonal jellel,
- semleges mező,
- leszálló mező,
Az egyes mezőket egymástól levegőből jól látható határoló ponyvával kell elválasztani.
Azok a repülőgépvezetők, akik biztonságos magasságban, kellő sebességű 180°-os fordulóval nem tudnak
a kijelölt leszállómezőbe. jelirányba leszállni, a célvonal-mezőben kötelesek leszállni, a célvonal
átrepülésével megegyező irányból.
Azok a repülőgépvezetők, akik a célvonal átrepülése, felvétel után rendelkeznek biztonságos magassággal
és sebességgel, 180°-os fordulóval kötelesek a leszállómezire ráfordulni és a leszállójel irányába leszállni.
Célvonal-mezőbe csak a cél átrepülésének irányából lehet leszállni.
Semleges mezőt fel lehet használni a célmezőből és a leszálló mezőből kiszállított vitorlázógépek
összegyűjtésére.
Leszállómezőbe csak a leszállójellel megszabott irányba lehet leszállni.
A célvonal megközelítése, átrepülése és azt követő felvétel során a versenyzők a repülőgép alkalmassági
bizonyítványában meghatározott sebességi és terhelési értékeket nem léphetik túl. Felvétel során
különösen nagy figyelmet kell arra fordítani, hogy a felvétel felső pontján a repülőgép biztonságos
sebességgel rendelkezzen.
Célvonal átrepülését követő felvétel során, csak egyenes repülésű felvételt lehet végrehajtani.
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13./ Verseny mezőny érkezésére berendezett repülőtéren az erre az időszakra eső vontatógép fel- és
leszállásokat a leszállómezőben kell végrehajtani a legnagyobb körültekintéssel, indító szolgálat, vagy
rádión adott engedély alapján. Ezen időszak alatt a repülőtér egész munkaterületén egy leszállójel kell
kifektetve legyen, ehhez a jelhez szállnak le a vitorlázó és motoros gépek egyaránt. A fel- vagy leszálló
vontatógéppel szemben, a leszállásra helyezkedő, leszállásban lévő vitorlázógép elsőbbségi joggal
rendelkezik.

14./ Több gép egyidejű leszállása esetén a gépek a jeltől jobbra történő leszálláskor a tőlük balra lévő,
jeltől balra történő leszállásnál a tőlük jobbra lévő gépekhez tartoznak igazodni.

Közlekedési szabályok:
15./ A versenyrepülések során megkülönböztetünk elsőbbséggel rendelkező (előnyös helyzetben lévő) és
elsőbbségadásra kötelezett (hátrányos helyzetben) lévő repülőgépeket, illetve versenyzőket.
Elsőbbsége van:
a./ Keresztezéskor vagy párhuzamos repüléskor annak a versenyzőnek, aki a másik gépet balra látja (jobb
kéz szabály).
b./ A köröző repülőgépnek a később érkezőkkel (besorolókkal) szemben.
c./ Termikben emelkedve, a magasabban lévő gépnek az alacsonyabbal szemben (a körözési irányt
meghatározza).
d./ Leszálláskor az alacsonyabban lévő gépnek a magasabban lévővel szemben.
e./ A felhőbe beemelkedő repülőgépnek a később érkező géppel szemben.
f./ Célvonal-átrepülésnél a célvonalhoz korábban érkező gépnek.
Elsőbbségadásra kötelezett: - aki tudatosan a másik repülőgép látási holtterében repül.
16./ Repülőgépek megközelítésekor az összeütközések elkerüléséért az elsőbbségadásra kötelezett
repülőgép vezetője (versenyzője) felelős és minden helyzetben úgy kell repülnie, hogy az elsőbbséggel
rendelkező repülőgépet pályamódosításra ne kényszerítse.
17./ Szembetalálkozáskor a repülőgépeknek jobbra kell egymást kikerülniük.
18./ Kettős holttér helyzetet szándékosan létrehozni tilos!
19./ Felhőbe a versenyzők egymás után 2 percnél rövidebb időközben nem emelkedhetnek.
20./ Felhőbe oldalról berepülni, keresztül repülni, vagy azt dugóhúzóval elhagyni tilos!
21./ Felhőben körözési irányt váltani tilos!
22./ Felhőalapon való várakozás szabálya:
- ha a versenyfeladat végrehajtása során a felhőrepülés engedélyezve van, felhőalapon várakozni tilos,
ellenkező esetben a várakozás engedélyezett.
23./ A repülőtér légterében, valamint a fordulópont (-ok) 5 km-es körzetében a BAL körözési irány
kötelező.
A repülőüzem megszervezése versenyrepülés esetén:
24./ A repülőüzem levezetéséhez előirt szolgálat:
- repülőüzem vezető,
- indító,
- időmérő,
- telefonügyeletes.
A szolgálat kötelmei az időmérő szolgálat kivételével azonosak ezen utasítás VI. Fejezetében
meghatározottakkal. Az időmérőnek versenyrepülés során feladata a rep. üzem alatt végrehajtott
mindennemű repülés idejének időmérő naplóba való rögzítése, külön megbízatás esetén azoknak vitorlázó
és motoros könyvekbe való átvezetése.
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25./ Versenyrepülés végrehajtása során előirt okmányok: - repülőüzem vezetői napló,
- időmérő lapok, naplók,
- gépnapló, alkalmassági bizonyítvány a gépben,
- repülőgépkönyv a műszaki szolgálatnál,
- szakszolgálati engedély a repülőgépvezetőnél,
- feladat lap, meteor lap.
- hajózó térkép
26./ A versenyfeladatra a repülőgépvezetők elindíthatók ha:
- a start be van rendezve,
- a rep. üzem kezdete az irányító szolgálatnak be van jelentve és az a kezdésre az engedélyt megadta;
- a versenyzők az aznapi feladatra vonatkozóan el lettek igazítva,
- a verseny sportbizottsága a felszállások megkezdését engedélyezi.

27./ Repülőgépvezetői teendőket magyar lajstromba vett, repülőgépen, a magyar Hatóság által kiállított
szakszolgálati engedély alapján a Magyar Köztársaság határán belül és kívül lehet ellátni.
28./ Repülőgépvezetői teendő más állam lajstromába vett repülőgépen bel- és külföldön abban az esetben
látható el:
a/ ha ezt a lajstromozó állam hatósága, vagy felhatalmazás alapján a repülőgép üzembentartója, valamint
a csapatvezető vagy edző azt engedélyezte,
b/. ha a repülőgépvezető rendelkezik az adott repülőgépre érvényesített balesetbiztosítással,
c/. a légijármű légiüzemeltetési utasításából vizsgát tett.
29./ Repülőgépvezetői teendőket bel- és külföldön más állam hatósága által kiállított szakszolgálati
engedély alapján a hatósági előírások alapján lehet ellátni.
30./ A versenyre nevezhetőség szakmai feltételei:
a.) vitorlázó teljesítmény repülés esetében ajánlott egy éven belül teljesített 4 db. 100 km feletti
távrepülés igazolása. A nevezés feltételének igazolás az indító klub és a pilóta felelőssége.
b.) vitorlázó műrepülés esetén a szakmai folyamatosság fenn tartása mellet a verseny előtt
végrehajtott min. 5 db. műrepülő légtér igazolása. A folyamatosság feltételeit a „TEMATIKA a
vitorlázó műrepülő kiképzés végrehajtására” c. szabályzat tartalmazza. A teljesítés feltételének
az igazolása a vit.műrepülő szekció vezetőjének vagy egy a műrepülés oktatására a szekció által
kijelölt személynek a felelőssége.
Fegyelmi ügyek:
31./ Versenyeken, versenyrepülés során, ha a versenyző repülés közben a repülési szabályok, a
légiüzemeltetési utasítás, vagy a versenyszabályzat valamelyik pontját megszegi, nem tartja be, vele
szemben az érvényes versenyszabályzatban leírtak alapján kell eljárni.
32./ Repülőesemény bekövetkezésekor a verseny vezetője, vagy az általa kijelölt versenyvezetőségi tag a Kivizsgáló Bizottság elnökének hozzájárulásával - betekintést nyerhet a kivizsgálás menetébe annak
érdekében, hogy a versenyvezetőség az adott személy további versenyeztetéséhez vagy a versenyből való
kizárásához megfelelő álláspontot tudjon kialakítani.
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XIV.

FEJEZET.

VITORLÁZÓGÉPEK GUMIKÖTELES INDÍTÁSA.
A gumikötél indítású felszállások időjárási minimumai:
- 50 másodpercet nem meghaladó siklások esetén 100 m felhőalap, 1 km-es vízszintes látás;
- 50 másodpercet meghaladó repüléseknél 400 m felhőalap, 3 km-es vízszintes látás.
Gumiköteles indítás végrehajtható:
1. Repülőtéren, a repülőtérre vonatkozó repülőtérrend betartásának figyelembevételével.

2. Terepen abban az esetben ha az adott terület „Nem nyilvános fel- és leszállóhellyé” való kinevezése
megtörtént.
A területtel szembeni követelmény:
- az indításhoz használatos lejtő, akadálymentes terület kell, hogy legyen, ahonnan a kijelölt leszállóhely
biztonságos elérése lehetséges;
- a starthely legalább két fesztáv szélességű sima terület legyen;
- a kötél kihúzását végző személyzet mozgását biztosító sáv egyenletes lejtésű gödör mentes;
- a leszálló mező minimális méretei 50x100 m, amelyet zászlókkal, vagy szegély jelekkel láthatóvá kell
tenni.
- a területre vonatkozó rendet meg kell határozni, amelynek tartalmaznia kell az alapvetően szükséges
repülésbiztonsági és egészségügyi rendelkezéséket.
Személyzet:
Gumiköteles indítási módhoz szükséges személyzet: 1 indító, 1 startkészülék kezelő, és 2x5 vagy 6 kihúzó
személy.
Az indítás végrehajtása:
A gépet a felszállóhelyen széllel szembe állítjuk, majd a földbe vert vascövekre ráakasztjuk az
indítókészüléket, és a gépre szerelt fémkarikát az indítókészülékbe akasztjuk, és a készülék üzembiztos
működéséről próba kioldással megbizonyosodunk.
A repülőgépvezető elhelyezkedése és bekötése után a gumikötél karikáját a gép orrán erre a célra
szolgáló kampóba akasztjuk.
A gumikötelet „V” alakban kifektetjük úgy, hogy a gumikötél két végének távolsága a fesztávval
megegyező legyen. A kihúzó személyzet létszámát a szél erősségének, a kötél minőségének, a terep
minőségének és gép súlyának figyelembevételével kell meghatározni.
A kihúzó személyzet a gumikötelet a kihúzás irányában fogja meg úgy, hogy a gépfelé eső kézzel alsó
fogással, a másik kézzel felső fogással fogja azt.
Az indítás az indító vezényszavára történik az alábbiak szerint:
Indító, hangosan : Figyelem!
1-2 másodperc múlva: Kész?
Kihúzó személyzet: egyszerre hangosan válaszol: Kész!
Indító hangosan: Kihúzó!
Kihúzó személyzet: a „Kihúzó” vezényszóra határozott
meghosszabbított irányába.

lépésekkel

megindul

a

kötélszárak
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A kötél végén lévők a kötélvég meghosszabbított irányában egy iránypontot néznek ki, és abban az
irányban haladnak, közben figyelnek az újabb vezényszóra, amely 3-4 lépés után várható.
A kötél mindkét végén a gépfelé lévő utolsó személy húzás közben visszafelé figyel, hogy a gépnél nincs-e
valamilyen rendellenesség. Ha azt látja, hogy a gép idő előtt kioldott, vagy nem emelkedett el, „Feküdj”
vezényszóval figyelmezteti társait az esetleges baleset elkerülésére. Ezzel egyidőben az indító is kiadja a
„Feküdj!” vezényszót.
Indító, hangosan: Futni! Vezényszót ad a kihúzás 3.-4- lépése után.
Kihúzó személyzet: teljes erejükből futni kezdenek és futnak mindaddig amíg a kötél a gépről meglazulva
le nem esik.
A futás ideje alatt az első emberek itt is az iránytartással foglalkoznak, ahátsó emberek hátrafelé figyelnek
az összes többi pedig igyekszik a kötél két szárát azonos erővel húzni.
Az indító: El! Vezényszavára:
A kioldó készülék kezelője: határozott, erős mozdulattal rántsa meg a készülék működtetésére szolgáló
kötelet, aminek hatására a kioldó készülék zárása feloldódik és a repülőgép megkezdi mozgását.
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1. sz melléklet
PONYVA JELZÉSEK
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2. sz. melléklet

CSÖRLŐÜZEMŰ MUNKATERÜLET BERENDEZÉSE JOBB IRÁNYÚ LESZÁLLÁS ESETÉN
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3. sz melléklet
CSÖRLŐÜZEMŰ MUNKATERÜLET BERENDEZÉSE BAL IRÁNYÚ LESZÁLLÁS ESETÉN
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4. sz. melléklet
VONTATÁSOS ÜZEM BERENDEZÉSE
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5. sz. melléklet
MUNKATERÜLET BERENDEZÉSE VERSENY ESETÉN
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6. sz. melléklet
MUNKATERÜLET BERENDEZÉSE VERSENY ESETÉN
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