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1 rész – Tanfolyam Ismertetése 
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1.1 A tanfolyam célja 
A LAPL képzés célja, hogy a képzésben részt vevő növendék pilóta képes legyen PIC feladatkör ellátására, 
legfeljebb 2000 kg engedélyezett felszálló tömegű egy motoros, dugattyús repülőgépen és/vagy motoros 
vitorlázó repülőgépen (TMG), maximum 3 utas szállítására úgy, hogy a légijármű fedélzetén 4 személynél több 
soha nem lehet, nem kereskedelmi célú üzemeltetésben. 

1.2 A tanfolyamra jelentkezés követelményei 

1.2.1 Egészségügyi követelmények 
A szakszolgálati engedélynek megfelelő érvényes orvosi minősítés megszerzése az első egyedül 
repülés előtt. 

1.2.2 Egyéb követelmények 
Nem vonatkozik. 

1.2.3 Minimális életkor 
A növendék pilótának az első egyedülrepülés előtt be kell tölteni a 16 éves kort, valamint a LAPL szakszolgálati 
engedély kiadása előtt a növendék pilótának be kell tölteni a 17 éves kort. 

1.2.4 Végzettségi előfeltételek 
A tanfolyamra jelentkezőnek legalább alapfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie. 

1.3 Korábbi tapasztalat jóváírás 
1.3.1 Elmélet 
A LAPL szakszolgálati engedély kiadása céljából, egy másik légijármű-kategóriában LAPL szakszolgálati 
engedéllyel rendelkező esetében az elméleti ismeretek beszámítandók az FCL.120 pont a) bekezdésben 
meghatározott általános tárgyak: 

– légi jog, 
– emberi teljesítőképesség, 
– meteorológia 
– kommunikáció; 

1.3.2 Gyakorlat 
a) Az LAPL (A) azon kérelmezője esetében, aki ugyanazon légijármű-kategóriában már rendelkezik egy 

szakszolgálati engedéllyel, az engedély teljes egészében beszámítandó az adott légijármű-kategóriára 
vonatkozó LAPL követelmények teljesítésébe. 

b) A fenti bekezdés sérelme nélkül, amennyiben a szakszolgálati engedély érvényessége lejárt, a 
kérelmezőnek a Part-FCL.125 ponttal összhangban sikeres jártassági vizsgát kell tennie a megfelelő 
légijármű-kategóriában történő LAPL kiadásához. 

c) c). Annak az LAPL(A)- kérelmezőnek, aki TMG- kiterjesztéssel rendelkező LAPL(S) engedélyese, legalább 
21 óra repülési időt kell teljesítenie TMG-n azután, hogy a TMG- kiterjesztést jóváhagyták és megfelelt 
az Part-FCL.135. A. pontja a) alpontjának repülőgépekre vonatkozó követelményeinek. 

Beszámítás: A kérelmező parancsnokpilótaként szerzett előzetes tapasztalata beszámítandó. A beszámítás 
mértékét, melyet a vizsgát megelőző repülővizsga alapján az a jóváhagyott képzési szervezet állapít meg, 
amelynél a pilóta a tanfolyamot végzi, egyetlen esetben sem: 

1. haladhatja meg a parancsnokpilótaként teljesített összes repülési időt; 
2. haladhatja meg a LAPL (A) alapképzésben előírt óraszám 50 %-át (15 órát); 
3. terjedhet ki a hat óra felügyelt egyedülrepülési időre, amely tartalmaz legalább három óra egyedül 

teljesített útvonalrepülési időt, benne legalább egy útvonalrepüléssel, amely legalább 150 km (80 NM) 
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hosszúságú, és amelynek folyamán egy teljes megállással végződő leszállást kell végrehajtani egy, az 
indulási repülőtértől eltérő repülőtéren. 

1.4 Időbeosztás 
lásd a 2. és 4. részben. 

1.5 A képzés adatnyilvántartása 

1.5.1 Szabályok az adatnyilvántartások és dokumentumok védelmére, felelős személyek, az 
adatnyilvántartás ellenőrzésének jellege és gyakorisága. 

A repülés-oktató felelős a képzésben résztvevő repülőgépvezető dokumentumainak, repülési naplójának, 
szakszolgálati engedélyének ellenőrzéséért, illetve a képzés megfelelő dokumentálásáért. A képzési 
feladatokat a repülési naplóban is rögzíteni kell. 
A képzés vezető felelős a képzést igazoló dokumentumok megőrzéséért. A képzést igazoló dokumentumokat 
tűzálló helyen köteles megőrizni, minimum 3 évig. Majd a tanfolyam befejezését követően digitálisan kerülnek 
tárolásra. 

1.5.2 A képzési adatnyilvántartások vezetésének módja, a képzési nyilvántartások bejegyzéseinek 
egységesítése 

A repülés oktató köteles a képzésben résztvevő növendék pilóta repülési naplójába az első egyedülrepülés 
előtt a következő bejegyzést tenni dátummal és aláírásával: 

“Iskolakörön egyedül repülhet VFR körülmények között a képzési tematika szerint.” 
Minden egyedülrepülés előtt a repülésoktatónak be kell jegyeznie a növendék Képzési naplójába, hogy 
felügyelet mellett végzi az egyedülrepülést. Ezt dátummal, az egyedülrepülés időtartamával és aláírásával 
igazolja az oktató. 
A repülés oktató köteles a képzésben résztvevő pilóta repülési naplójába a hatósági jártassági vizsga előtt a 
következő bejegyzést tenni dátummal és aláírásával: “LAPL alapképzést befejezte, jártassági vizsgára 
bocsájtható.” 

1.5.3 A naplóbejegyzésekre vonatkozó szabályok 
A repülési naplóban dokumentálni kell a végrehajtott feladatokat. Ez a képzésben résztvevő pilóta feladata, de 
a repülés oktató köteles ellenőrizni és aláírásával igazolni ezt. Minden bejegyzésnek egyértelműnek, 
olvashatónak és érthetőnek kell lennie. A képzési naplóba minden egyedüli útvonalrepülés előtt a felügyeletet 
végző oktatópilótának a vonatkozó gyakorlatban aláírásával és dátummal kell igazolnia, hogy a növendék 
jogosult a feladat elvégzésére. 
A repülési napló mellett a repülési gyakorlatok végrehajtását a képzési naplóban is dokumentálni kell. 
A “Képzési napló” formája megegyezik a Part 2. fejezetben dokumentáltakkal. 

1.6 Biztonsági képzés 

1.6.1 Egyéni felelősségek 
A növendék pilóta felelős a pihenőidő betartásáért és a repülési feladatra történő felkészülésért. Az oktató 
felelős a növendék felkészítéséért, a szükséges és repülés előtti- és utáni briefing megtartásáért. 
Bármely kiképzés alatt, így a vész- és kényszerhelyzetek gyakorlása során is az oktató a felelős a biztonsági 
előírások és a repülőgép légi üzemeltetési utasításának betartásáért. 
A kiképzés alatt álló növendékeknek egyedülrepüléseik során TILOS vész- és kényszerhelyzeteket gyakorolni. A 
tilalom, biztonsági előírások és a repülőgép légi üzemeltetési utasításának betartásáért a növendék a felelős. 
A biztonsági képzést annak érdekében kell megtartani, hogy minden személyzeti tag figyelmét felhívjuk arra, 
hogy repülés közben bármilyen információ függetlenül attól, hogy releváns vagy sem az adott repülési 
feladatban, kisebb vagy nagyobb jelentőségű lehet a repülés biztonság tekintetében és ez fontos lehet repülő 
események és balesetek megelőzésére. 
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Minden olyan személy, aki a repülésoktatásban érdekelt (oktató és növendék pilóták) köteles magas szintű 
biztonsági szintet fenntartani. 
Minden egyes repülés megkezdése előtti eligazításon ki kell térni a vészhelyzeti eljárásokra. A növendék összes 
egyedül repülése előtt köteles számot adni vészhelyzeti eljárásokból a felügyelő oktatónak. A repülésbiztonsági 
és vészhelyzeti eljárások oktatást az oktatók végzik. 

1.6.2 Alapvető gyakorlatok 
Alapvető gyakorlatnak számít a 1a. – 10a. gyakorlatok. 

1.6.3 Vészhelyzeti gyakorlatok gyakorisága 
A repülés oktató saját belátása és döntése szerint az első vészhelyzeti gyakorlat (12. gyakorlat) végrehajtását 
követően bármely repülési feladat közben vészhelyzeti gyakorlat végrehajtását kezdeményezheti. 

1.6.4 Kétkormányos ellenőrzések gyakorisága 
Kétkormányos ellenőrzést a 10E; 16E; 19E; 20Egyakorlat keretében kell végrehajtani és dokumentálni a 
növendék repülési naplójában és képzési naplójában egyaránt. Az első egyedülrepülés és az első egyedüli 
útvonal repülés során a növendék oktatójának különbözőnek kell lennie, mint akivel a felkészítő gyakorlatokat 
repülte. 

1.6.5 Követelmények az első egyedül repülés előtt 
Az első egyedül repülés előtt a növendék pilótának sikeres elméleti vizsgát kell tennie az összes elméleti 
tantárgyból a Légügyi Hivatalnál, valamint be kell mutatnia, hogy a légijármű parancsnok pilótájaként képes a 
következő eljárások és manőverek végrehajtására: 

– a légijármű üzemeltetése a korlátozások betartásával; 
– a manőverek pontos és lágy mozdulatokkal történő végrehajtása; 
– jó döntéshozatal a körülményeknek megfelelően; 
– az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása; 
– a légijármű vezetése úgy, hogy a végrehajtott manőverek sikeres kivitelezése és kimenetele soha ne 

legyen kétséges. 
Követelmények: 
Magasság  ± 200 láb 
Iránytartás/Iránytartás rádiónavigációs berendezéssel:  ±15� 
Sebesség (felszállás és megközelítés)  +15/-5 csomó 
Sebesség (a többi repülési fázisban)  ± 15 knots 
Egyedülrepülést kizárólag a Szervezet által kiállított felhatalmazással hajthat végre a növendék. 

1.6.6 Követelmények a jártassági vizsga előtt 
Az alábbi határértékeken belüli repülés végrehajtást általános követelményként a képzés során minden egyes 
ellenőrző repülés alkalmával a növendék pilótától meg kell követelni: 
Magasság  ± 150 láb 
Iránytartás/Iránytartás rádiónavigációs berendezéssel  ±10� 
Sebesség (felszállás és megközelítés)  +15/-5 csomó 
Sebesség (a többi repülési fázisban)  ± 15 knots 

1.7 Ellenőrzések és vizsgák 
1.7.1 Elmélet – Előmenetel felmérése 
A növendék számot ad tudásáról minden tantárgy befejezése után. Amennyiben a növendék nem tudja 
teljesíteni valamely előmenetel visszaellenőrzést, úgy az elméleti oktató határozza meg a pótlólagos 
felkészülés módját. 
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Bármely visszaellenőrzést kétszer lehet megismételni. Amennyiben ezek után sem tudja a növendék az elvárt 
szintet teljesíteni, úgy a Képzés Vezetője dönt a további előmenetel-ellenőrzés lehetőségéről vagy 
felfüggesztheti a képzést. Ha a növendék befejezte és sikeres házivizsgát tett az összes elméleti tantárgyból, 
akkor hatósági elméleti vizsgára bocsájtható. A jóváhagyott képzési szervezet ajánlása tizenkét hónapig 
érvényes. Ha a kérelmező nem kísérelt meg legalább egy elméleti ismeretek írásbeli vizsgát ezen érvényességi 
időszakon belül, a jóváhagyott képzési szervezetnek további képzést kell meghatároznia a kérvényező képzési 
igénye alapján. 
Mind a házivizsgák mind a hatósági elméleti vizsgák alsó határa az elérhető pontok 75%-a. Rossz válaszért 
büntetőpont nem adható. 
A Képzésvezető figyelmét fel kell hívni átlagosnál gyengébb teljesítmény esetén. 

1.7.2 Elmélet – Hatósági vizsga 
Az előírt elméleti vizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a kérelmező az összes írásbeli vizsgáját az első 
vizsgakísérlet naptári hónapja végétől számított 18 hónapon belül sikeresen teljesítette. 
Ha a kérelmező négy kísérlet során sem tudott sikeresen megoldani egy feladatsort, vagy nem teljesítette az 
összes feladatsort hat kísérlet során, illetve a fenti pontban említett időhatáron belül, újra kell kezdenie az 
összes vizsgát. 
A vizsgák újbóli megkísérlése előtt a kérelmezőnek további képzésen kell részt vennie egy jóváhagyott képzési 
szervezetnél. A szükséges képzés terjedelmét és hatókörét a képzési szervezet határozza meg a kérvényező 
képzési igénye alapján. 
Az elméleti vizsgák sikeres teljesítése 24 hónapig érvényes LAPL(A) szakszolgálati engedély kiadásához. 

1.7.3 Repülés – Előmenetel felmérése 
A LAPL(A) növendék 4 előmeneteli ellenőrző vizsgát tesz. A képzés következő szakaszai csak az aktuális 
szakaszt lezáró ellenőrző repülések sikerességétől függ. A repülésoktató a végrehajtott ellenőrzést 
dokumentálja a növendék képzési naplójában (lásd Part 2) és a repülési naplójában egyaránt. 

1.7.4 Repülés – Jártassági ellenőrzések és vizsgák (AMC1 FCL.235 szerint) 
A szakszolgálati engedély megszerzése a Légügyi Hatóság által felhatalmazott vizsgáztatójával történt sikeres 
jártassági vizsga alapján történik. Az útvonalat melynek vége az indulási repülőtér vagy más repülőtér, a 
vizsgáztató határozza meg. A növendéknek kötelessége legjobb tudása szerint felkészülni a repülésre és 
meggyőződni róla, hogy az összes segédeszköz és a repüléshez elengedhetetlen dokumentum a fedélzeten 
van. A vizsga navigációs részében a növendék számot ad tájékozódási képességéről, legalább három 
tájékozódási pont használatával. A vizsga során a növendék tevékenységeiről beszámol a vizsgáztatónak és az 
ellenőrző lista alapján kezeli a gépet. 
A felkészülés szakaszában ismertetni kell a repülőgép teljesítmény beállításait és sebesség paramétereit, 
valamint teljesítmény adatait a felszállás, megközelítés és leszállás fázisaiban az “Operations Manual” vagy 
“Flight Manual” alapján. 
Egy szakasz bármely elemének sikertelensége az adott szakasz egészének sikertelenségét jelenti. Egyetlen 
szakasz sikertelensége esetén a kérelmezőnek csak az adott szakaszból kell ismételten vizsgáznia. Egynél több 
szakasz sikertelensége esetén a kérelmezőnek meg kell ismételnie a teljes vizsgát. 
A megismételt vizsga bármely szakaszának sikertelensége esetén, beleértve azokat a szakaszokat is, amelyeket 
a kérelmező az előző vizsgán egyszer már sikerrel teljesített, a kérelmezőnek újból meg kell ismételnie teljes 
vizsgát. 
Két sikertelen vizsgakísérlet további gyakorlati képzést von maga után. 
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1.8 Képzés hatékonysága 
1.8.1 Egyéni felelősségek 
Minden pilótának arra kell törekedni, hogy a képzés során tudása és képességei legjavát nyújtsa. A növendék 
felelőssége, hogy a tanfolyam elméleti ismereteiből és a gyakorlati feladatokhoz szükséges ismeretekből az 
előírt képzési időn túl is a szükséges mértékben foglalkozzon. 

1.8.2 Általános értékelés 
A növendék előmenetelét és teljesítményét a repülés oktató értékeli. Az értékelés lehet “megfelelt” és “nem 
megfelelt”. Az értékelést a képzési naplóban dokumentálni kell. 

1.8.3 A nem megfelelő előmenetel megállapítása 
Amennyiben a növendék pilóta nem felel meg valamely ellenőrző repülésen, vagy nem tudja teljesíteni az 
elvárt szintet a megadott repülési képzési óraszám duplájának lerepülése után sem, akkor a repülés oktató 
köteles tájékoztatni a Képzési Vezetőt. Ezután a Képzés Vezető kétkormányos ellenőrző repülést hajt végre a 
növendékkel és meghatározza a képzés folytatásának lehetőségét és feltételeit. 

1.8.4 Intézkedések a nem megfelelő előmenetel kijavítására 
A szükséges intézkedésekről – a feladatok megismétlése, pótlólagos elméleti képzés, oktató váltás - a Képzés 
Vezető dönt. 

1.8.5 Az oktatóváltás szabályai 
Amennyiben oktató váltás válik szükségessé, úgy az új oktatónak ellenőrző repülést kell végrehajtani a 
növendékkel és ezután eldöntheti, hogy vállalja-e az oktatás folytatását vagy sem. Amennyiben vállalja, úgy a 
tematika szerint lehet folytatni a képzést. 

1.8.6 Az oktatóváltás lehetséges maximális száma egy növendékre vonatkozóan 
A képzés közben maximálisan egy alkalommal lehet oktatót váltani. Amennyiben a növendék ezután sem tudja 
teljesíteni az elvárt szintet, úgy a Képzési Vezető dönt a továbbiakról és vagy ő folytatja a képzést és erről a 
megfelelő bejegyzést megteszi a növendék repülési naplójába, vagy felfüggeszti a növendék képzését. 

1.8.7 Belső visszacsatolási rendszer a képzési hiányosságok felfedezésére 
Minden repülés oktató a Képzés Vezetőjének tartozik jelentési kötelezettséggel. Amennyiben egy oktató 
bármilyen oktatási hiányosságot fedez fel, úgy köteles azt jelenteni a Képzési Vezetőnek, egyúttal javaslatot 
téve a megoldásra. 

1.8.8 Növendék képzésből való felfüggesztésének eljárása 
A fentebb leírtak szerint történhet a Képzés Vezető döntése alapján. 

1.8.9 Fegyelem 
Minden repülést az összes résztvevő az elvárt maximális fegyelemmel és odafigyeléssel köteles végrehajtani. A 
fegyelem megsértése esetén a Képzés Vezetőt értesíteni kell, aki megteszi a szükséges intézkedéseket. 

1.9 Egységes elvárt színvonal és a teljesítés szintjei a képzés különböző részeiben 
Minden oktató kötelessége az Üzemeltetési és Képzési Kézikönyvek ismerete, és a kézikönyvekben részletezett 
eljárások követése, ezáltal bíztosítva az egységes színvonalat a képzés során. A képzési kézikönyvekben történő 
változások eves oktatások során kerülnek ismertetésre, további részleteket lásd az OM D fejezetben. 
A teljesítés elfogadható szintjét a képzési kézikönyv határozza meg és a repülés oktató értékeli a képzésben 
részt vevő növendék által nyújtott teljesítményt. Nem megfelelőnek ítélt teljesítmény esetén bizonyos 
feladatok ismételt végrehajtását rendelheti el az oktató. Nem megfelelő teljesítmény eseténe az 1.5-ös 
fejezetben részletezett eljárást kell követni. 
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1.10 A jogosultságok kiterjesztése egy másik repülőgéposztályra vagy -változatra 
Annak az LAPL(A)- kérelmezőnek, aki TMG- kiterjesztéssel rendelkező LAPL(S) engedélyese, legalább 21 óra 
repülési időt kell teljesítenie TMG-n azután, hogy a TMG- kiterjesztést jóváhagyták és megfelelt az Part-
FCL.135. A. pontja a) alpontjának repülőgépekre vonatkozó követelményeinek. 

1.11 Képzési tematika 
A képzés elméleti és gyakorlati részből áll. Az elméleti rész házivizsgával, a gyakorlati rész ellenőrző 
repüléssel zárul. Ezt követően kerül sor az átképzett pilóta felterjesztésére hatósági vizsgára. 

1.11.1 Elméleti képzés 
Az elméleti felkészülés tantermi vagy távoktatás formában történik, az adott TMG légijármű 
légiüzemeltetési utasításából. Az elméleti tanfolyam célja az LAPL(A) TMG jogosításhoz szükséges 
tudásszint megszerzése. Ennek részletes leírását a 4. rész tartalmazza. 
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Módosítások Jegyzéke 
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2 rész – Gyakorlati képzés 
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2.1  Repülési gyakorlatok 
 
Megjegyzés: az adott feladatokhoz, amennyiben több felszállás kerül végrehajtásra, mint amennyi 
dokumentálható az adott oldalon, a függelékekben található „üres képzési tematika” befűzése és 
dokumentálása szükséges. 
Figyelem a növendék a gyakorlati képzés során egy napon maximum 15 felszállást teljesíthet! 
 
A biztonság érdekében az orrkerekes TMG-n képzett pilótáknak farokkerekes TMG-vel történő 
repülés előtt átképző gyakorlaton (dual) kell részt venniük, és vice-versa! 
 
A feladatok számozási sorrendje csak egy ajánlás, de a repülés oktató belátása szerint a körülményeknek 
megfelelően változtatható! A sikeres ellenőrző repülések végrehajtása előfeltétele a képzés következő 
szakaszának megkezdéséhez. 
 

LAPL –pilóta-szakszolgálati engedély 
alapképzés 

Elmélet 
Felszállások 

száma 
Rep. 
idő: 

Egyedül 
rep. idő: 

1.a feladat 
Földi előkészítés - Ismerkedés a repülőgéppel, 
kényszerhelyzeti gyakorlatok 

3 0 FE  

1.b feladat 
Földi előkészítés - Felkészülés a repülésre, 
repülés befejezése utáni teendő 

2 0 FE  

2 feladat Szoktató repülés 1 1 0:30  
3 feladat A kormányfelületek hatásai 1 2 1:00  
4a feladat Gurulás 1 0 FE  

4b feladat 
Vészhelyzetek: Fékhiba, kormányozhatósági 
nehézségek 

2 0 FE  

4 feladat Egyenes vonalú, vízszintes repülés 1 2 1:00  
5 feladat Emelkedés 1 1 0:30  
6 feladat Süllyedés 1 1 0:30  
7 feladat Fordulók 1 2 1:00  
8 feladat Kis sebességű repülés 1 2 1:00  
9E feladat Ellenőrző repülés 1 1 0:30  
10 feladat Átesés 1 2 1:00  
11 feladat Dugóhúzó elkerülése 1 2 1:00  
12 feladat Felszállás és emelkedés hosszúfalra 1 23 2:30  

13 feladat 
Iskolakör megközelítés és leszállás, 
vészhelyzetek szimulálása 

1 30 3:00  

14 feladat Kényszerhelyzetek nem működő motorral 1 10 1:00  

15 feladat 
Kényszerhelyzetek működő motorral 
(elővigyázatossági leszállás) 

1 10 1:00  

16 E feladat Ellenőrző repülés 1 3 0:30  
17 feladat Egyedül repülés iskolakörön 1 30 3:00 3:00 
18 feladat Nagybedöntésű fordulók 1 1 0:30  
19 feladat Navigációs gyakorlat 2 4 5:00 3:00 
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LAPL –pilóta-szakszolgálati engedély 
alapképzés 

Elmélet 
Felszállások 

száma 
Rep. 
idő: 

Egyedül 
rep. idő: 

20E feladat Ellenőrző repülés 1 1 1:00  

21 feladat 
Navigációs problémák alacsony magasságban 
és rossz látási körülmények között 

1 1 1:00  

22 feladat 
Bevezetés a műszerrepülésbe, GPS navigációs 
berendezések használata 

1 2 2:30  

23E feladat Ellenőrző repülés vizsgára bocsájtáshoz 1 3 1:00  
 Összesen:   30:00 6:00 
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1a. feladat: Földi előkészítés - Ismerkedés a repülőgéppel, kényszerhelyzeti 
gyakorlatok FE: 3 óra 
Cél: Ismertetni az alábbiakat: 

– a repülőgép jellemzői 
– a pilótafülke elrendezése 
– repülőgép-rendszerek 
– ellenőrző listák, következő gyakorlatok, kormányszervek 
– teendők tűz esetén a földön és a levegőben 
– motortűz, kabintűz és elektromos-rendszer tűz 
– a repülőgép-rendszerek meghibásodása 
– vészhelyzeti gyakorlatok, a vészhelyzeti berendezések és a vészkijáratok helye és használata 

A gyakorlatot a repülőgépnél kell végrehajtani. A növendékkel ismertetni kell a kiképző repülőgép 
légiüzemeltetési utasítását, a repülőgép okmányait. 
Meg kell mutatni a repülőgép pilótafülkéjének elrendezését, a csomagteret, motorteret, az üzem- és 
kenőanyag ellenőrzési, töltési helyeit. Ismertetni kell a repülőgép tisztításához felhasználható 
anyagokat, a szakszerű tárolás fontosságát (kabintakaró, Pitot takaró stb.) 
Ellenőrző lista értelmezése, gyakorlása, kormányok mozgatása. Berendezések bekapcsolása, 
elhelyezkedés a kabinban. Teendők tűz esetén. 
A növendékekkel ismertetni kell a repülőgépnél, hangárban, tankolóhelyen, javító műhelyekben 
történő tartózkodás szabályait. Meg kell mutatni a tűzoltó készülékek helyét, kezelésüket, a tűzcsap, 
tűzoltóhomok helyét, a tűzveszélyes ill. környezetszennyező anyagok tárolási helyeit, a dohányzásra 
kijelölt helyeket. A növendék által várhatóan használható épületek vészkijáratait, tűzjelző és tűzoltó 
rendszereit, a telefon helyét, használatát. A légiüzemeltetési utasítás alapján értelmezni a teendők 
tűz esetén rovatokat (földön, levegőben, motortűz, szárnytűz, kabintűz). A repülőgépen elhelyezett 
tűzoltó berendezések ismertetése, használata. A repülőgép elhagyása veszély esetén. Ismertetni a 
különböző rendszerek meghibásodása esetén a teendőket (fékszárny, kormányok, műszerek, futómű, 
motorvezérlés, fékek, rugóstagok, stb.). 
Megjegyzés: Ezen fejezet részeit a napi repülési feladatokra való felkészülések során – egy-egy 
kérdéskörben – folyamatosan ellenőrizni, értékelni kell. 

1/a Oktató neve: 
 

Növendék neve: 

Dátum: Oktatás helyszíne: 
Megjegyzések: 

Megfelelt: 
 

 Nem felelt meg:  

Növendék aláírása:  
 

Oktató aláírása:  
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1/b. Feladat: Felkészülés a repülésre és repülés utáni teendők FE : 2 óra 
Célja: 
Ismertetni az alábbiakat: 

– jogosultság a repülés végrehajtására,  
– a repülőgép átvétele, működőképességet igazoló okmányok,  
– szükséges berendezések, térképek stb.,  
– külső ellenőrzés,  
– belső ellenőrzés, biztonsági öv, ülés vagy az oldalkormány pedál beállítása,  
– ellenőrzések a motorindítás és a melegítés alatt, a motor teljesítményének ellenőrzése, 

rendszerellenőrzés és a motor leállítása, parkolás,  
– földi rögzítés (pl: nyűgözés), 
– a repülés dokumentálása, valamint a működőképességet igazoló és egyéb okmányok kitöltése, 

szükség szerint igazoltatása. 
A feladatot a repülőgépnél kell végrehajtani. 

 

1/b Oktató neve: 
 

Növendék neve: 

Dátum: 
 

Oktatás helyszíne: 

Megjegyzések: 

Megfelelt: 
 

 Nem felelt meg:  

Növendék aláírása: 
 

 Oktató aláírása:  
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2. Feladat: Gurulás a földön, bemutató repülés légtérben oktatóval  
 1 felszállás, Dual: 00:30 
Cél:  
A növendék ismerkedjen meg a kiképzésre használt repülőgép kiszolgálásával kormányszerveinek működésével 
műszereivel viselkedésével, ellenőrző listák használatával és a megfelelő kiszolgálási eljárásokkal. A növendék 
ismerje meg földön való gurulást repülőgéppel. A növendék ismerkedjen meg a repülőgép kormányszerveinek 
hatásaival, valamint a manőverek során látható horizont helyzetekkel a műszerek figyelése nélkül. 
Végrehajtás módja: 
Gurulás: gurulás előtti ellenőrzések, indítás, sebességszabályozás és leállítás, motorkezelés, az irányítás és a 
kanyarodás szabályozása, fordulás, parkolási eljárás és óvintézkedések, a szél hatása és a repülő kezelőszervek 
használata, a talajfelszín hatásai, a kormánymozgás szabadsága, jelzések, műszerellenőrzések, légiforgalmi 
irányítási eljárások (adott esetben).  
Vészhelyzetek: fék- és kormányzási meghibásodás a földön. 
 
A légtérben az oktató bemutatja, majd a növendék gyakorolja a következőket: 

– utazó teljesítményen az egyenes vonalú, vízszintes repülés (0 vario) fenntartása; 
– 15-30 fokos teljes fordulók végrehajtása; 
– a legkisebb sebességgel történő emelkedést és siklást, fékszárnnyal (ha van) és anélkül; 

 
Az oktató a repülés során kerülje a hirtelen kormánymozdulatokat. Viselkedésével tudatosítsa a növendékben, 
hogy a repülésre felkészült, tudatosan cselekvő repülőgép-vezető számára a repülés egy szép és biztonságos 
tevékenység. 
A felkészülés során tanulmányozzák a repülőtér Reptérrendjét. A repülésre vigyen magával térképet a 
repülőtér munkaterületéről (pályáiról, gurulóútjairól). 
Az oktató figyelje meg a növendék viselkedését a repülés során, mutassa meg a repülőteret az iskolakör 
különböző pontjairól, kérdezzen rá, hogy érzi magát, értette-e a rádióforgalmazást. Amennyiben a növendék 
jól viseli a repülést, akkor átstartolással folytatható a második felszállás. 
A növendékkel ismertetni kell a repülőtér közvetlen környezetét, jellegzetes navigációs pontjait. A 
növendéknél legyen navigációs térkép. Az oktató mutasson meg jellemző növényi kultúrákat a levegőből a 
repülőtér környezetében. 
A repülés magassága ELEV+1000’ és 1500’ között legyen. Ezt követően az oktató mutassa be a repülőtér 
tágabb környezetét, mutassa meg a korlátozott, veszélyes, tiltott légtereket, azonosítsa a térképen. A repülés 
magassága ELEV+1000’ és 2500’ között változzon. 
Követelmény: 
A feladat után a növendék képessé válik (oktatói segítséggel) repülés előtti ellenőrzés indítás motorpróba 
rendszer ellenőrzés végrehajtására, valamint a repülőgép kormányszerveinek alapszintű használatára a repülés 
során. 
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2. Feladat: 
Szoktató repülés 

Növendék neve: 
 
 

Oktató neve: 

Dátum: METAR/TAF: 
 

Felszállás helye: 
 

Tervezett Tényleges Repülőgép 
adatai 

Elmélet Felszállások Repidő Elmélet Felszállások Repidő Típus: 
 

Előző oldalról: 5 0 0:00 
 
 

  

Ezen az oldalon: 1 1 0:30 
 
 

  
Lajstrom: 
 

Összesen: 
 

6 1 0:30    

 Megfelelt Nem felelt 
meg 

Megjegyzés: 

    

Leírás: 
– gurulás előtti ellenőrzések 
– indulás, a sebesség változtatása és a megállás 
– a motor működtetése 
– iránytartás gurulás közben és fordulók a földön 
– fordulók szűk helyen 
– eljárások és biztonsági intézkedések az állóhelyen 
– a szél hatása és a kormányok alkalmazása 
– a talaj felszínének hatása 
– az oldalkormány szabad mozgása 
– a beállító jelzései 
– műszerek ellenőrzése 
– repülőgép-vezetői tevékenység 
– szoktató repülés a reptér felett 
 

Megjegyzések 
 
 

Oktató aláírása: 
 
 

Növendék aláírása: 
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3. Feladat: Kormányfelületek hatásai 2 felszállás Dual 1:00 
Célja: A növendék ismerkedjen meg a kormányszervek hatásaival repülés közben. Egyenes vonalú repülés és 
fordulók végrehajtása, valamint repülési helyzetek és átmenetek. 
Végrehajtási módja: Az alábbi feladatok ismertetése szükséges: 

– kormányfelületek működése vízszintes repülés közben és forduláskor 
– csűrő és oldalkormány további hatásai 
– befolyásoló tényezők mint: 
– sebesség, légcsavarszél, teljesítmény beállítás, trimm, ívelőlap, más kormányok (ha lehetséges) 
– keverékszabályzó kezelés 
– karburátor fűtés kezelés 
– kabin szellőzés és fűtés 

Követelmény: A feladat végrehajtása után a növendék képessé válik a repülőgép kormányszerveinek 
koordinált és biztonságos használatára a korlátozó repülési paraméterek betartására trimm használatára és a 
repülés során alapvető térbeli tájékozódásra. 

3. Feladat: Kormányfelületek 
hatásai 

Növendék neve: 
 
 

Oktató neve: 

Dátum: METAR/TAF: 
 

Felszállás helye: 
 

Tervezett Tényleges 
Repülőgép 

adatai 
Elmélet Felszállások Repidő Elmélet Felszállások Repidő Típus: 

 
Előző oldalról: 6 1 0:30 

 
 

  

Ezen az oldalon: 1 2 1:00 
 
 

  
Lajstrom: 
 

Összesen: 
 

7 3 1:30    

 Megfelelt Nem felelt 
meg 

Megjegyzés: 

    

Leírás: 
– kormányfelületek működése 
– vízszintes repülés közben és forduláskor 
– csűrő és oldalkormány további hatásai 
– befolyásoló tényezők mint: sebesség, 

légcsavarszél, teljesítmény beállítás, trimm, 
ívelőlap, más kormányok (ha lehetséges) 

– keverékszabályzó kezelés 
– karburátor fűtés kezelés 
– kabin szellőzés és fűtés 

Megjegyzések 
 
 

Oktató aláírása: 
 
 

Növendék aláírása: 
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4a. feladat: Gurulás FE 1 óra 
Célja: A növendék gyakorolja a repülőgép földi helyváltoztatásához szükséges manővereket. 
Végrehajtási módja: 
A feladat a következő elemeket tartalmazza: 

– Gurulás előtti ellenőrzés 
– Indítás, gurulási sebesség, fékezés 
– A motor üzemeltetése 
– Iránytartás és fordulók 
– Földi manőverek akadályok között 
– Eljárások az állóhelyen 
– A szél hatása a gurulásra kormányszervek hatásai 
– A felszín minőségének hatása 
– Az oldalkormánymozgatás akadálymentessége 
– Marshall jelzései 
– Műszerek ellenőrzése 
– Tájékoztató szolgálat eljárásai 
– Vészhelyzetek 
– Fék és kormányszervek meghibásodása 

Követelmény: A növendék képessé válik biztonságos gurulás végrehajtására. A növendék képessé válik a 
gurulás során a többi repülőgép, illetve egyéb járművek forgalma okozta helyzetek kezelésére különös 
tekintettel a futópálya használatára vonatkozó szabályokkal. 

4/a Oktató neve: 
 

Növendék neve: 

Dátum: 
 

Oktatás helyszíne: 

Megjegyzések: 

Megfelelt: 
 

 Nem felelt meg:  

Növendék 
aláírása: 

 Oktató aláírása:  
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4b. Feladat Vészhelyzetek: Fékhiba, kormányozhatósági nehézségek  FE : 2 óra 
Célja: A növendék gyakorolja a repülőgép földi helyváltoztatásához szükséges manővereket és a gurulás során 
fellépő vészhelyzeteket. 
Végrehajtási módja: 
A gyakorlat az 5a feladat elemeivel összekötve a következő elemeket tartalmazza: 

– Gurulás előtti ellenőrzés 
– Indítás, gurulási sebesség, fékezés 
– A motor üzemeltetése 
– Iránytartás és fordulók 
– Földi manőverek akadályok között 
– Eljárások az állóhelyen 
– A szél hatása a gurulásra kormányszervek hatásai 
– A felszín minőségének hatása 
– Az oldalkormánymozgatás akadálymentessége 
– Marshall jelzései 
– Műszerek ellenőrzése 
– Tájékoztató szolgálat eljárásai 
– Vészhelyzetek 
– Fék és kormányszervek meghibásodása 

Követelmény: 
A növendék képessé válik biztonságos gurulás végrehajtására és a gurulás során fellépő vészhelyzetek 
elhárítására. A növendék képessé válik a gurulás során a többi repülőgép, illetve egyéb járművek forgalma 
okozta helyzetek kezelésére különös tekintettel a futópálya használatára vonatkozó szabályokkal. 

– fékolaj szivárgás esetén a fékek hatékonyságának csökkenése 
– aszimmetrikus fékezés teknikája 
– megcsúszás korrigálása 

4/b Oktató neve: 
 

Növendék neve: 

Dátum: 
 

Oktatás helyszíne: 

Megjegyzések: 

Megfelelt: 
 

 Nem felelt meg:  

Növendék 
aláírása: 

 Oktató aláírása:  
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4. Feladat: Egyenes vonalú, vízszintes repülés 2 felszállás Dual: 1:00 
Célja: A növendék gyakorolja a repülőgépre ható erők egyensúlyának létrehozását a kormányszervek 
segítségével egyenes vonalú repülést elérve ezáltal. A gyakorlat során hangsúlyozni kell a trimm helyzet 
fontosságát, valamint a motorteljesítmény és a repülési sebesség hatását. 
Végrehajtási módja: A gyakorlatot légtérrepülések során kell végrehajtani. Az oktató mutassa be az egyes 
repülési elemeket, majd a növendék gyakorolja azokat. A repülés során a maximális sebesség – nyugodt 
időben – Vne- 15 % lehet. A repülések során az oktató figyeljen a növendék esetleges fáradtságára, 
koncentráló képességének 
csökkenésére. 
A gyakorlat a következő elemeket tartalmazza: 

– Felszállás (a növendék hajtja végre az oktató segítségével) 
– A forgalmi kör elhagyása 
– Emelkedés (a növendék hajtja végre az oktató segítségével) 
– Egyenes vonalú repülési helyzet létrehozása és megtartása önállóan az oktató segítsége nélkül 
– Fordulók végrehajtása 
– Siklás 
– Az forgalom figyelése 
– Besorolás iskolakörre és leszállás (az oktató demonstrálja a helyes eljárást) 
– Parkolás, leállítás, a repülőgép biztosítása 

Követelmény: A gyakorlat során a növendék képessé válik oktatói beavatkozás nélkül egyenes vonalú repülés 
végrehajtására az irány és a magasság, valamint a sebesség kellő pontosságú tartására. 
 

Figyelem! A növendék a gyakorlati képzés során egy napon maximum 15 felszállást teljesíthet! 
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4. Feladat: Egyenes vonalú, 
vízszintes repülés 

Növendék neve: 
 
 

Oktató neve: 

Dátum: METAR/TAF: 
 

Felszállás helye: 
 

Tervezett Tényleges 
Repülőgép 

adatai 
Elmélet Felszállások Repidő Elmélet Felszállások Repidő Típus: 

 
Előző oldalról: 7 3 1:30 

 
 

  

Ezen az oldalon: 1 2 1:00 
 
 

  
Lajstrom: 
 

Összesen: 
 

8 5 2:30    

 Megfelelt Nem felelt 
meg 

Megjegyzés: 

    

Leírás: 
– Felszállás (a növendék hajtja végre az oktató 

segítségével) 
– A forgalmi kör elhagyása 
– Emelkedés (a növendék hajtja végre az oktató 

segítségével) 
– Egyenes vonalú repülési helyzet létrehozása és 

megtartása önállóan az oktató segítsége nélkül 
– Fordulók végrehajtása 
– Siklás 
– Az forgalom figyelése 
– Besorolás iskolakörre és leszállás (az oktató 

demonstrálja a helyes eljárást) 
– Parkolás, leállítás, a repülőgép biztosítása 

 

Megjegyzések 
 
 

Oktató aláírása: 
 
 

Növendék aláírása: 
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5. Feladat: Gyakorló repülések iskolakörön, földi előkészítés 1 felszállás Duál: 0:30 
Célja: A növendék legyen képes az emelkedés és emelkedés közbeni fordulók megfelelő végrehajtására 
különös tekintettel a megfelelő sebességek tartására, valamint a precesszió és a légcsavar hatás kezelésére. A 
felszállás a növendék hajtja végre az oktató segítségével. 
Végrehajtási módja: 
A gyakorlatot légtérrepülések során kell végrehajtani. Az oktató mutassa be az egyes repülési elemeket, majd a 
növendék gyakorolja azokat. A repülések során az oktató figyeljen a növendék esetleges fáradtságára, 
koncentráló képességének csökkenésére. A légtérrepülések során az oktató hívja fel a figyelmet a külső 
hőmérsékletnek, a repülési sebességnek és magasságnak, valamint a repülőgép tömegének az 
emelkedőképességére gyakorolt hatásaira! Fokozott figyelmet fordítson a motor hőmérsékletére az 
emelkedések és siklások (süllyedések) esetén. 
A gyakorlat a következő elemeket tartalmazza: 

– Ellenőrzőlisták használata 
– Repülés előtti ellenőrzés és motorpróba 
– Rádiózás 
– Gurulás 
– Motorpróba 
– Felszállás 
– Kisorolás az iskolakörről 
– Egyenes vonalú repülés 
– Emelkedés: 

• Átmenet emelkedésbe, paraméterek beállítása 
• Átmenet vízszintes repülésbe 
• Átmenet vízszintes repülésbe meghatározottmagasságon 
• Trim használata 
• Útvonali emelkedés (útvonali teljesítmény beállítással) 
• Emelkedés fékszárnnyal 
• Maximális szögű emelkedés 
• Bevezetés a kis sebességű repülésbe 

– Siklás 
– Megközelítés és leszállás az oktató segítségével 

Követelmény: 
A gyakorlat után a növendék képesé válik emelkedés végrehajtására segítség nélkül, beleértve az emelkedés 
közben végrehajtott fordulókat és átmenetet vízszintes repülésbe, valamint siklásba. 
 

Figyelem! A növendék a gyakorlati képzés során egy napon maximum 15 felszállást teljesíthet! 
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5. Feladat: Emelkedés 
Növendék neve: 
 
 

Oktató neve: 

Dátum: METAR/TAF: 
 

Felszállás helye: 
 

Tervezett Tényleges 
Repülőgép 

adatai 
Elmélet Felszállások Repidő Elmélet Felszállások Repidő Típus: 

 
Előző oldalról: 8 5 2:30 

 
 

  

Ezen az oldalon: 1 1 0:30 
 
 

  
Lajstrom: 
 

Összesen: 
 

9 6 3:00    

 Megfelelt Nem felelt 
meg 

Megjegyzés: 

    

Leírás: 
– Ellenőrzőlisták használata 
– Repülés előtti ellenőrzés és motorpróba 
– Rádiózás 
– Gurulás 
– Motorpróba 
– Felszállás 
– Kisorolás az iskolakörről 
– Egyenes vonalú repülés 
– Emelkedés: 

• Átmenet emelkedésbe, paraméterek 
beállítása 

• Átmenet vízszintes repülésbe 
• Átmenet vízszintes repülésbe 

meghatározottmagasságon 
• Trim használata 
• Útvonali emelkedés (útvonali 

teljesítmény beállítással) 
• Emelkedés fékszárnnyal 
• Maximális szögű emelkedés 
• Bevezetés a kis sebességű repülésbe 

– Siklás 
– Megközelítés és leszállás az oktató segítségével 

Megjegyzések 
 
 

Oktató aláírása: 
 
 

Növendék aláírása: 
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6. gyakorlat: Süllyedés  1 felszállás, DUAL: 30 perc 
Célja: A növendék demonstrálja, hogy képes emelkedések és emelkedés közbeni fordulók megfelelő 
végrehajtására. A növendék a gyakorlat során képessé válik süllyedések és siklások végrehajtására. A gyakorlat 
során kis sebességű repülés is oktatásra kerül. 
Végrehajtási módja: 
A gyakorlatot légtérrepülések során kell végrehajtani. Az oktató mutassa be az egyes repülési elemeket, majd a 
növendék gyakorolja azokat. A repülések során az oktató figyeljen a növendék esetleges fáradtságára, 
koncentráló képességének csökkenésére. A légtérrepülések során az oktató hívja fel a figyelmet a külső 
hőmérsékletnek, a repülési sebességnek és magasságnak, valamint a repülőgép tömegének az 
emelkedőképességére gyakorolt hatásaira! Fokozott figyelmet fordítson a motor hőmérsékletére az 
emelkedések és siklások (süllyedések) esetén. 
A gyakorlat a következő elemeket tartalmazza: 

– Ellenőrzőlisták használata 
– Repülés előtti ellenőrzés és motorpróba 
– Rádiózás 
– Gurulás 
– Motorpróba 
– Felszállás 
– Kisorolás az iskolakörről 
– Egyenes vonalú repülés 
– Emlkedés 
– Sűlyedés és siklás: 

• Átmenet sűlyedésbe 
• Átmenet vízszintes repülésbe megadottmagasságon 
• Siklás 

– Kis sebességű repülés 
– Megközelítés és leszállás 

Követelmény: 
A gyakorlat után a növendék képessé válik süllyedések és siklások önálló végrehajtására. 
 

Figyelem! A növendék a gyakorlati képzés során egy napon maximum 15 felszállást teljesíthet! 
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6. Feladat: Süllyedés 
Növendék neve: 
 
 

Oktató neve: 

Dátum: METAR/TAF: 
 

Felszállás helye: 
 

Tervezett Tényleges 
Repülőgép 

adatai 
Elmélet Felszállások Repidő Elmélet Felszállások Repidő Típus: 

 
Előző oldalról: 9 6 3:00 

 
 

  

Ezen az oldalon: 1 1 0:30 
 
 

  
Lajstrom: 
 

Összesen: 
 

10 7 3:30    

 Megfelelt Nem felelt 
meg 

Megjegyzés: 

    

Leírás: 
A gyakorlat a következő elemeket tartalmazza: 

– Ellenőrzőlisták használata 
– Repülés előtti ellenőrzés és motorpróba 
– Rádiózás 
– Gurulás 
– Motorpróba 
– Felszállás 
– Kisorolás az iskolakörről 
– Egyenes vonalú repülés 
– Emlkedés 
– Sűlyedés és siklás: 

• Átmenet sűlyedésbe 
• Átmenet vízszintes repülésbe 

megadottmagasságon 
• Siklás 

– Kis sebességű repülés 
– Megközelítés és leszállás 

Megjegyzések 
 
 

Oktató aláírása: 
 
 

Növendék aláírása: 
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7. gyakorlat: Fordulók 2 felszállás, DUAL: 1óra 
Célja: A növendék a gyakorlat során gyakorolja koordinált fordulók végrehajtását vízszintes repülés emelkedés 
és sülyedés során különböző bedöntések és sebességek használatával. 
Végrehajtási módja: A gyakorlatot légtérrepülések során kell végrehajtani. Az oktató mutassa be az egyes 
repülési elemeket, majd a növendék gyakorolja azokat. A repülések során az oktató figyeljen a növendék 
esetleges fáradtságára, koncentráló képességének csökkenésére. 
A légtérrepülések során az oktató hívja fel a figyelmet a külső hőmérsékletnek, a repülési sebességnek és 
magasságnak, valamint a repülőgép tömegének az emelkedőképességére gyakorolt hatásaira! Fokozott 
figyelmet fordítson a motor hőmérsékletére az emelkedések és siklások (süllyedések) esetén. 
A gyakorlat során emelkedő és sikló fordulókat is be kell mutatni, majd gyakoroltatni a növendékkel. A 
bedöntés szöge a 45 fokot ne haladja meg. 
Követelmény: 
A gyakorlat után a növendék képessé válik koordinált fordulók végrehajtására a képzés során eddig 
alkalmazott repülési helyzetek során. 

– Kisorolás az iskolakörről 
– Fordulók gyakorlása: vízszintes, emelkedő, süllyedő 
– Emelkedés 
– Süllyedés és siklás 

 
Figyelem! A növendék a gyakorlati képzés során egy napon maximum 15 felszállást teljesíthet! 
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7. Feladat: Fordulók 
Növendék neve: 
 
 

Oktató neve: 

Dátum: METAR/TAF: 
 

Felszállás helye: 
 

Tervezett Tényleges 
Repülőgép 

adatai 
Elmélet Felszállások Repidő Elmélet Felszállások Repidő Típus: 

 
Előző oldalról: 10 7 3:30 

 
 

  

Ezen az oldalon: 1 2 1:00 
 
 

  
Lajstrom: 
 

Összesen: 
 

11 9 4:30    

 Megfelelt Nem felelt 
meg 

Megjegyzés: 

    

Leírás: A gyakorlat a következő elemeket tartalmazza: 
– Ellenőrzőlisták használata 
– Repülés előtti ellenőrzés és motorpróba 
– Rádiózás 
– Gurulás 
– Motorpróba 
– Felszállás 
– Kisorolás az iskolakörről 
– Egyenes vonalú repülés 

Megjegyzések 
 
 

Oktató aláírása: 
 
 

Növendék aláírása: 
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8. feladat: Kis sebességű repülés  2 felszállás, DUAL: 1óra 
Célja: A gyakorlat során kritikusan alacsony sebességgel történő repülési gyakorlatokra kerül sor melyek során 
a növendék megtanulja stabilizálni a repülőgépet ebben a sebesség tartományban, valamint képessé válik az 
átesés közeli helyzet biztonságos megszűntetésére. 
Végrehajtási módja: 
A gyakorlatot légtérrepülések során kell végrehajtani. Az oktató mutassa be az egyes repülési elemeket, majd a 
növendék gyakorolja azokat. A repülések során az oktató figyeljen a növendék esetleges fáradtságára, 
koncentráló képességének csökkenésére. 
A légtérrepülések során az oktató hívja fel a figyelmet a külső hőmérsékletnek, a repülési sebességnek és 
magasságnak, valamint a repülőgép tömegének az emelkedőképességére gyakorolt hatásaira! Fokozott 
figyelmet fordítson a motor hőmérsékletére az emelkedések és siklások (süllyedések) esetén. 
A gyakorlat a következő elemeket tartalmazza: 

– Ellenőrzőlisták használata 
– Repülés előtti ellenőrzés és motorpróba 
– Rádiózás 
– Gurulás 
– Motorpróba 
– Felszállás 
– Kisorolás az iskolakörről 
– Fordulók gyakorlása 
– Emelkedés 
– Sűlyedés és siklás 
– Kontrollált kis sebességű repülés az Vs0 + 5kts sebességnél: 
– Kis sebességű egyenes vonalú repülés 
– Csűrő hatásosság kis sebességnél 
– Csúszás 
– Szögsebesség és fordulósugár 
– Átstartolás 

Követelmény: 
A növendéknek képesnek kell lennie a megadott sebesség tartására -0 +10kts tűrési tartományban, valamint a 
magasság megfelelő tartására a szituáció függvényében. A gyakorlat után a növendék képessé válik a 
repülőgép stablilizálására kritikusan alacsony sebességtartományban, valamint képes lesz az átesés közeli 
helyzet biztonságos megszüntetésére és visszatérésre a biztonságos repülési sebesség tartományba. 
 

Figyelem! A növendék a gyakorlati képzés során egy napon maximum 15 felszállást teljesíthet! 
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8. Feladat: Kis sebességű 
repülés 

Növendék neve: 
 
 

Oktató neve: 

Dátum: METAR/TAF: 
 

Felszállás helye: 
 

Tervezett Tényleges 
Repülőgép 

adatai 
Elmélet Felszállások Repidő Elmélet Felszállások Repidő Típus: 

 
Előző oldalról: 11 9 4:30 

 
 

  

Ezen az oldalon: 1 2 1:00 
 
 

  
Lajstrom: 
 

Összesen: 
 

12 11 5:30    

 Megfelelt Nem felelt 
meg 

Megjegyzés: 

    

Leírás: 
A gyakorlat a következő elemeket tartalmazza: 

– Ellenőrzőlisták használata 
– Repülés előtti ellenőrzés és motorpróba 
– Rádiózás 
– Gurulás 
– Motorpróba 
– Felszállás 
– Kisorolás az iskolakörről 
– Fordulók gyakorlása 
– Emelkedés 
– Sűlyedés és siklás 
– Kontrollált kis sebességű repülés az Vs0 + 5kts 

sebességnél: 
– Kis sebességű egyenes vonalú repülés 
– Csűrő hatásosság kis sebességnél 
– Csúszás 
– Szögsebesség és fordulósugár 
– Átstartolás 

 

Megjegyzések 
 
 

Oktató aláírása: 
 
 

Növendék aláírása: 
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9E. gyakorlat: Ellenőrző repülés  1 felszállás, DUAL: 30 perc 
Célja: Az eddig gyakorolt feladatok megfelelő szintű, biztonságos bemutatása a növendék által. A feladat 
megfelelő minősítése estén léphet a növendék a következő szakaszba. 
Végrehajtási módja: 
A gyakorlatot légtérrepülés során kell végrehajtani. Az ellenőrző oktató nem lehet a növendék oktatója. 
A repülőgépet a növendék vegye át, ellenőrzések után indítsa be, végezze el a rendszerek ellenőrzését, majd 
guruljon a végrehajtó vonalig. A felszállást az oktató végezze, majd ELEV + 200’-en adja át a növendéknek a 
repülőgép vezetését és utasításainak megfelelően az 3-10a. gyakorlatok feladatainak végrehajtásának 
helyességét ellenőrizze. A leszállást az oktató hajtsa végre. 
A növendék a kiképzést folytathatja, ha a kért repülési paramétereket, helyzeteket a felsorolt értékeken belül 
képes tartani: 

– Magasság ± 200 láb 
– Sebesség (felszállás és megközelítés) +15/-5 csomó 
– Sebesség (a többi repülési fázisban) ± 15 knots 
– a repülés bármelyik fázisában tudjon a repülőtér felé fordulni és besorolni a forgalmi körre 
– a repülőgép pontos kiszolgálása, műszerek értékeinek helyes értelmezése 
– képes legyen a légtér folyamatos figyelésére 

Követelmény: 
A növendéknek képesnek kell lennie az eddig feladatokat biztonságosan, készség szinten bemutatni, a 
megadott korlátokon belül. 
 

Figyelem! A növendék a gyakorlati képzés során egy napon maximum 15 felszállást teljesíthet! 
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9. Feladat: Ellenőrző repülés 
Növendék neve: 
 
 

Oktató neve: 

Dátum: METAR/TAF: 
 

Felszállás helye: 
 

Tervezett Tényleges 
Repülőgép 

adatai 
Elmélet Felszállások Repidő Elmélet Felszállások Repidő Típus: 

 
Előző oldalról: 12 11 5:30 

 
 

  

Ezen az oldalon: 1 1 0:30 
 
 

  
Lajstrom: 
 

Összesen: 
 

13 12 6:00    

 Megfelelt Nem felelt 
meg 

Megjegyzés: 

    

Leírás: 
Az ellenőrzés a következő elemeket tartalmazza: 

– Ellenőrzőlisták használata 
– Repülés előtti ellenőrzés és motorpróba 
– Rádiózás 
– Gurulás 
– Motorpróba 
– Felszállás 
– Kisorolás az iskolakörről 
– Fordulók bemutatása 
– Emelkedés 
– Sűlyedés és siklás 
– Kontrollált kis sebességű repülés 
– Csúsztatás 
– Átstartolás 
– Parkolás, leállítás, repülőgép biztosítása 

Megjegyzések 
 
 

Oktató aláírása: 
 
 

Növendék aláírása: 
 

 
  



HajduFly DTO LAPL(A) SEP és TMG képzési kézikönyv 
 

Eredeti kiadás 2022.10.19. oldal 35/92  
 

10. gyakorlat: Átesés  2 felszállás, DUAL: 1 óra 
Célja: A gyakorlat tovább bővíti a növendék tudását a kis sebességű repülés terén átismételve az eddig 
tanultakat és a gyakorlatban bemutatja az átesés jeleneségét és a hozzá kapcsolódó eljárásokat. 
Végrehajtási módja: 
A gyakorlatot légtérrepülések során kell végrehajtani. Az oktató mutassa be az egyes repülési elemeket, majd a 
növendék gyakorolja azokat. A repülések során az oktató figyeljen a növendék esetleges fáradtságára, 
koncentráló képességének csökkenésére. 
A légtérrepülések során az oktató hívja fel a figyelmet a külső hőmérsékletnek, a repülési sebességnek és 
magasságnak, valamint a repülőgép tömegének az emelkedőképességére gyakorolt hatásaira! Fokozott 
figyelmet fordítson a motor hőmérsékletére az emelkedések és siklások (süllyedések) esetén. 
A gyakorlat a következő elemeket tartalmazza: 

– Átesésre utaló jelek 
– Az átesés felismerése és megszüneteése 
– Kivétel alapjárati teljesítmény esetén 
– Kivétel normál motor teljesítmény esetén 
– Kivétel lebillenés esetén 
– Átesés és kivétel alapjárati teljesítmény esetén 
– Átesés és kivétel fékszárny lenti helyzetben 
– Átesés és kivétel normál motor teljesítmény esetén 
– Ismételt átesés 

Követelmény: 
A növendéknek képesnek kell lennie a repülési sebessé tartására -0 és +10 kts határok között valamint az irány 
tartására ±10 fok eltéréssel. A növendéknek képesnek kell lennie az átesés felismerésére és a megfelelő eljárás 
gyors és helyes végrehajtására. 
 

Figyelem! A növendék a gyakorlati képzés során egy napon maximum 15 felszállást teljesíthet! 
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10. Feladat: Átesés 
Növendék neve: 
 
 

Oktató neve: 

Dátum: METAR/TAF: 
 

Felszállás helye: 
 

Tervezett Tényleges 
Repülőgép 

adatai 
Elmélet Felszállások Repidő Elmélet Felszállások Repidő Típus: 

 
Előző oldalról: 13 12 6:00 

 
 

  

Ezen az oldalon: 1 2 1:00 
 
 

  
Lajstrom: 
 

Összesen: 
 

14 14 7:00    

 Megfelelt Nem felelt 
meg 

Megjegyzés: 

    

Leírás: 
A gyakorlat a következő elemeket tartalmazza: 

– Átesésre utaló jelek 
– Az átesés felismerése és megszűntetése 
– Kivétel alapjárati teljesítmény esetén 
– Kivétel normál motor teljesítmény esetén 
– Kivétel lebillenés esetén 
– Átesés és kivétel alapjárati teljesítmény esetén 
– Átesés és kivétel fékszárny lenti helyzetben 
– Átesés és kivétel normál motor teljesítmény 

esetén 
– Ismételt átesés 

Megjegyzések 
 
 

Oktató aláírása: 
 
 

Növendék aláírása: 
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11. feladat: Dugóhúzó elkerülése  2 felszállás, DUAL: 1 óra 
Célja: Ezen gyakorlat során a növendék megismerkedik a repülőgép dugóhúzó tulajdonságaival, amennyiben a 
repülőgép légiüzemeltetési utasítása megengedi a manőver végrehajtását, valamint megismeri a jelenség 
közeledtére utaló jeleket és a megelőzéshez szükséges teendőket. 
Végrehajtási módja: 
Dugóhúzó gyakorlat olyan repülőgépen hajtható végre, mely Légiüzemeltetési utasítása alapján alkalmas 
dugóhúzó gyakorlat végrehajtására. 
A gyakorlatot légtérrepülések során kell végrehajtani. Az oktató mutassa be az egyes repülési elemeket, majd a 
növendék gyakorolja azokat. A repülések során az oktató figyeljen a növendék esetleges fáradtságára, 
koncentráló képességének csökkenésére. 
A légtérrepülések során az oktató hívja fel a figyelmet a külső hőmérsékletnek, a repülési sebességnek és 
magasságnak, valamint a repülőgép tömegének az emelkedőképességére gyakorolt hatásaira! Fokozott 
figyelmet fordítson a motor hőmérsékletére az emelkedések és siklások (süllyedések) esetén. Először 
félpördületeket, majd amennyiben az lehetséges egy teljes pördületeket kell bemutatni és gyakorolnia a 
növendéknek. Az elfordulásjelzőt, a csúszásjelzőt, műhorizontot figyelje meg a szokatlan helyzetben. Felhívni a 
növendék figyelmét a zuhanásból történő felvétel kritériumaira. A feladat utolsó fázisában az oktató vigye be 
különböző helyzetekből a repülőgépet dugóhúzóba, a növendéknek azonnal ki kell vennie. 
A gyakorlat a következő elemeket tartalmazza: 

– A repülőgépre vonatkozó korlátozások. 
– Repülésbiztonság 
– A dugóhúzó kezdeti felismerése 
– A lebillenés korai megszüntetése 
– Gyakorlat Dugóhúzó 
– Bevitel dugóhúzóba 
– A dugóhúzó felismerése és a forgásirány meghatározása 
– Dugóhúzómegszüntetése 
– A teljesítmény és fékszárnyhelyzet hatása 

Követelmény: 
A növendéknek képesnek kell lennie a repülési sebessé tartására -0 és +10 kts határok között valamint az irány 
tartására ±10 fok eltéréssel. A növendéknek képesnek kell lennie az átesés felismerésére és a megfelelő eljárás 
gyors és helyes végrehajtására. 
 

Figyelem! A növendék a gyakorlati képzés során egy napon maximum 15 felszállást teljesíthet! 
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11. Feladat: Dugóhúzó 
elkerülése 

Növendék neve: 
 
 

Oktató neve: 

Dátum: METAR/TAF: 
 

Felszállás helye: 
 

Tervezett Tényleges 
Repülőgép 

adatai 
Elmélet Felszállások Repidő Elmélet Felszállások Repidő Típus: 

 
Előző oldalról: 14 14 7:00 

 
 

  

Ezen az oldalon: 1 2 1:00 
 
 

  
Lajstrom: 
 

Összesen: 
 

15 16 8:00    

 Megfelelt Nem felelt 
meg 

Megjegyzés: 

    

Leírás: 
A gyakorlat a következő elemeket tartalmazza: 

– A repülőgépre vonatkozó korlátozások. 
– Repülésbiztonság 
– A dugóhúzó kezdeti felismerése 
– A lebillenés korai megszüntetése 
– Gyakorlat Dugóhúzó 
– Bevitel dugóhúzóba 
– A dugóhúzó felismerése és a forgásirány 

meghatározása 
– Dugóhúzómegszüntetése 
– A teljesítmény és fékszárnyhelyzet hatása 

 

Megjegyzések 
 
 

Oktató aláírása: 
 
 

Növendék aláírása: 
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12. feladat: Felszállás és emelkedés hosszúfalra  23 felszállás, DUAL: 2,5 óra 
Célja: A gyakorlat során a növendék megtanulja az iskolakör vonalán paraméter tartással végrehajtott pontos 
emelkedést és gyakorolja a replülési helyzetek közötti átmeneteket. A feladat során a növendék megismeri az 
iskolakör vonalán bekövetkező kényszerhelyzetek elhárításának menetét. 
 

Figyelem! A növendék a gyakorlati képzés során egy napon maximum 15 felszállást teljesíthet! 
 
Végrehajtási módja: 
A gyakorlat iskolakörök végerehajtásával kerül gyakorlásra. A gyakorlat során hangsúlyozni kell a helyes 
teljesítmény beállítás és trim helyzet fontosságát az iskolakör repülése során. A növendékkel ismertetni és 
gyakoroltatni kell az iskolakör helyes végrehajtását átsatartolással. A földi előkészítés térjen ki a vészhelyzeti 
eljárások végrehajtására. Az oktató magyarázza el a növendéknek a motorleállás különböző lehetséges okait, 
cselekvési lehetőségeket a rendelkezésre álló magasság függvényében, a motor- kabin és sárkánytűz esetén a 
teendőket. Ismertesse a kormánymozgatások, fékszárny, műszerek meghibásodása esetén követendő 
eljárásokat. Felhívni a figyelmet a repülőgép terhelhetőségére, súlyponthelyzetének fontosságára; a felszállási 
úthossz nagyságát, és a repülőgép emelkedő képességét befolyásoló tényezőkre; leszálláskor a vizes, síkos 
pálya veszélyeire. Megbeszélni a turbulencia, erős oldalszél, erős csapadék okozta korlátozott látástávolság 
esetén a lehetséges megoldásokat. Fel- és leszállás fázisában a kifutószél, szélirány hatásai. A repülőgép, a 
légcsavar, a porlasztó és a Pitot rendszer jegesedése és veszélyei. 
A gyakorlat a következő elemeket tartalmazza: 

– Repülés előtti ellenőrzés 
– Felszállás szembeszélben 
– Felszállás oldalszélben 
– Eljárások a felszállás közben és után 
– Teljes iskolakör felépítése 
– Megszakított felszállás 
– Hajtómű meghibásodás felszállás után (imitálás) 
– Airmanship és rádió forgalmazás 

Követelmény: 
A gyakorlat után a növendéknek ismernie kell a lehetséges vészhelyzeteket és elhárításuk módját felszállás 
közben. A növendéknek kiegyensúlyozott teljesítményt kell nyújtania a felszállások és emelkedések terén 
(irány magasság és paraméter tartás), valamint a növendéknek ismernie kell a teljes iskolakör pontos 
felépítését. 
  



HajduFly DTO LAPL(A) SEP és TMG képzési kézikönyv 
 

Eredeti kiadás 2022.10.19. oldal 40/92  
 

12. Feladat: Felszállás és 
emelkedés hosszúfalra 

Növendék neve: 
 
 

Oktató neve: 

Dátum: METAR/TAF: 
 

Felszállás helye: 
 

Tervezett Tényleges 
Repülőgép 

adatai 
Elmélet Felszállások Repidő Elmélet Felszállások Repidő Típus: 

 
Előző oldalról: 15 16 8:00 

 
 

  

Ezen az oldalon: 1 23 2:30 
 
 

  
Lajstrom: 
 

Összesen: 
 

16 39 10:30    

 Megfelelt Nem felelt 
meg 

Megjegyzés: 

    

Leírás: 
A gyakorlat a következő elemeket tartalmazza: 

– Repülés előtti ellenőrzés 
– Felszállás szembeszélben 
– Felszállás oldalszélben 
– Eljárások a felszállás közben és után 
– Teljes iskolakör felépítése 
– Megszakított felszállás 
– Hajtómű meghibásodás felszállás után (imitálás) 
– Airmanship és rádió forgalmazás 

 

Megjegyzések 
 
 

Oktató aláírása: 
 
 

Növendék aláírása: 
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13. gyakorlat: Iskolakör, megközelítés és leszállás, vészhelyzetek szimulálása 
 30 felszállás, DUAL: 3 óra 
Célja: A gyakorlat célja, hogy a növendék képessé váljon a megközelítés és leszállás végrehajtására az iskolakör 
repülése során. A gyakorlat folyamán a növendék képessé kell, hogy váljon leszállások végrehajtására az oktató 
tevőleges beavatkozása nélkül. 
Végrehajtási módja: 
A földi előkészítés térjen ki a vészhelyzeti eljárások végrehajtására. Az oktató magyarázza el a növendéknek a 
motorleállás különböző lehetséges okait, cselekvési lehetőségeket a rendelkezésre álló magasság 
függvényében, a motor- kabin és sárkánytűz esetén a teendőket. Ismertesse a kormánymozgatások, fékszárny, 
műszerek meghibásodása esetén követendő eljárásokat. Felhívni a figyelmet a repülőgép terhelhetőségére, 
súlyponthelyzetének fontosságára; a felszállási úthossz nagyságát, és a repülőgép emelkedő képességét 
befolyásoló tényezőkre; leszálláskor a vizes, síkos pálya veszélyeire. Megbeszélni a turbulencia, erős oldalszél, 
erős csapadék okozta korlátozott látástávolság esetén a lehetséges megoldásokat. Fel- és leszállás fázisában a 
kifutószél, szélirány hatásai. A repülőgép, a légcsavar, a porlasztó és a Pitot rendszer jegesedése és veszélyei. 
Az oktató a megjegyzések rovatba vezesse az egyes kényszerhelyzetek végrehajtását. Követelje meg a 
vészhelyzethez tartozó eljárások elmondását, „elmutogatását” a feladat teljesítése előtt és alatt. (Rádiózás, 
újraindítás, transzponder, kikapcsolás, hevederek, ajtónyitás stb.) 
A feladat végrehajtása során a terep akadályainak, a biztonságos továbbrepülés maximális figyelembevételével 
a növendék a lehető legközelebb kerüljön a tervezett leszállás helyéhez. 
A feladat végrehajtása során a részlegesen és teljesen letakart műszerfallal történő repüléseket is kell 
gyakorolni. 
A gyakorlat iskolakörök végerehajtásával kerül gyakorlásra.  
A gyakorlat a következő elemeket tartalmazza: 

– Normál/oldalszeles felszállás 
– Kisorolás és besorolás az iskolakörre 
– Az iskolakör repülése: hosszúfal és második rövidfal 
– Normál megközelítés és leszállás 
– Az orrfutó védelme 
– A szél hatása a leszállás során a fékszárny hatása 
– Oldalszeles megközelítés és leszállás 
– Megközelítés és leszállás siklásból 
– Megközelítés és leszállás fékszárny nélkül 
– Rövid futópálya és nem szilárd burkolatú futópálya 
– Megszakított megközelítés és átstart 

Követelmény: 
A gyakorlat során a növendék képessé kell, hogy váljon a megközelítés és leszállás megfelelő végrehajtására az 
oktató beavatkozása nélkül, különös tekintettel az oldalszeles leszállásokra. A gyakorlat során a növendék 
önállóan repüli az iskolakört és önálló rádióforgalmazást végez. 
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13. Feladat: Iskolakör 
megközelítés és leszállás, 
vészhelyzetek szimulálása 

Növendék neve: 
 
 

Oktató neve: 

Dátum: METAR/TAF: 
 

Felszállás helye: 
 

Tervezett Tényleges 
Repülőgép 

adatai 
Elmélet Felszállások Repidő Elmélet Felszállások Repidő Típus: 

 
Előző oldalról: 16 39 10:30 

 
 

  

Ezen az oldalon: 1 30 3:00 
 
 

  
Lajstrom: 
 

Összesen: 
 

17 69 13:30    

 Megfelelt Nem felelt 
meg 

Megjegyzés: 

    

Leírás: 
A gyakorlat a következő elemeket tartalmazza: 

– Normál/oldalszeles felszállás 
– Kisorolás és besorolás az iskolakörre 
– Az iskolakör repülése: hosszúfal és második 

rövidfal 
– Normál megközelítés és leszállás 
– Az orrfutó védelme 
– A szél hatása a leszállás során a fékszárny 

hatása 
– Oldalszeles megközelítés és leszállás 
– Megközelítés és leszállás siklásból 
– Megközelítés és leszállás fékszárny nélkül 
– Rövid futópálya és nem szilárd burkolatú 

futópálya 
– Megszakított megközelítés és átstart 

 

Megjegyzések 
 
 

Oktató aláírása: 
 
 

Növendék aláírása: 
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14. gyakorlat: Kényszerhelyzetek nem működő motorral, vészhelyzeti gyakorlatok  
 10 felszállás, DUAL: 1 óra 
Célja: A gyakorlat során a növendék megismeri az iskolakör repülése során fellépő motorhibából adódó 
kényszerhelyzetek megoldásának lehetséges módjait és gyakorolja ezek kivitelezését szimulált hajtómű 
meghibásodások segítségével. 
Ez a TMG-n történő kiképzés esetében normál repülési helyzetnek számít, azonban a feladat így is 
végrehajtandó gyakorlási céllal. 
Végrehajtási módja: 
A földi előkészítés térjen ki a vészhelyzeti eljárások végrehajtására. Az oktató magyarázza el a növendéknek a 
motorleállás különböző lehetséges okait, cselekvési lehetőségeket a rendelkezésre álló magasság 
függvényében, a motor- kabin és sárkánytűz esetén a teendőket. Ismertesse a kormánymozgatások, fékszárny, 
műszerek meghibásodása esetén követendő eljárásokat. Felhívni a figyelmet a repülőgép terhelhetőségére, 
súlyponthelyzetének fontosságára; a felszállási úthossz nagyságát, és a repülőgép emelkedő képességét 
befolyásoló tényezőkre; leszálláskor a vizes, síkos pálya veszélyeire. Megbeszélni a turbulencia, erős oldalszél, 
erős csapadék okozta korlátozott látástávolság esetén a lehetséges megoldásokat. Fel- és leszállás fázisában a 
kifutószél, szélirány hatásai. A repülőgép, a légcsavar, a porlasztó és a Pitot rendszer jegesedése és veszélyei. 
Az oktató a megjegyzések rovatba vezesse az egyes kényszerhelyzetek végrehajtását. Követelje meg a 
vészhelyzethez tartozó eljárások elmondását, „elmutogatását” a feladat teljesítése előtt és alatt. (Rádiózás, 
újraindítás, transzponder, kikapcsolás, hevederek, ajtónyitás stb.) 
A feladat végrehajtása során a terep akadályainak, a biztonságos továbbrepülés maximális figyelembevételével 
a növendék a lehető legközelebb kerüljön a tervezett leszállás helyéhez. 
A feladat végrehajtása során a részlegesen és teljesen letakart műszerfallal történő repüléseket is kell 
gyakorolni. 
A gyakorlat iskolakörök végerehajtásával kerül gyakorlásra. 
A gyakorlat a következő elemeket tartalmazza: 

– Normál és oldalszeles leszállás 
– Ki- és besorolás iskolakörre 
– Megszakított felszállás 
– Motorhiba közvetlenül felszállás után 
– Megközelítés siklásból 
– Hibás leszállás és átstartolás 
– Kényszerleszállási eljárások 
– Kényszerleszállási terület kiválasztása, felkészülés a terv megváltoztatására 
– Siklási távolság, süllyedési terv, kulcspozíciók 
– Hajtómű hűtése, motorhibák ellenőrzése 
– Rádióhasználat 
– Végső egyenes kiszámítása, végső megközelítés 
– Leszállás, teendők leszállás után 
– Elővigyázatossági eljárások (átstart) 

Követelmény: 
A gyakorlat során a növendék képessé válik az iskolakör repülése során fellépő motorhibából adódó 
kényszerheylzetek megfelelő kezelésére. A növendéknek demonstrálnia kell azon képességét, hogy az 
iskolakörön fellépő motorhiba esetén képes a repülőtér munkaterületén biztonságos leszállást végrehajtani. 
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14. Feladat: Kényszerhelyzetek 
nem működő motorral 

Növendék neve: 
 
 

Oktató neve: 

Dátum: METAR/TAF: 
 

Felszállás helye: 
 

Tervezett Tényleges 
Repülőgép 

adatai 
Elmélet Felszállások Repidő Elmélet Felszállások Repidő Típus: 

 
Előző oldalról: 17 69 13:30 

 
 

  

Ezen az oldalon: 1 10 1:00 
 
 

  
Lajstrom: 
 

Összesen: 
 

18 79 14:30    

 Megfelelt Nem felelt 
meg 

Megjegyzés: 

    

Leírás: 
A gyakorlat a következő elemeket tartalmazza: 

– Normál és oldalszeles leszállás 
– Ki- és besorolás iskolakörre 
– Megszakított felszállás 
– Motorhiba közvetlenül felszállás után 
– Megközelítés siklásból 
– Hibás leszállás és átstartolás 
– Kényszerleszállási eljárások 
– Kényszerleszállási terület kiválasztása, 

felkészülés a terv megváltoztatására 
– Siklási távolság, süllyedési terv, kulcspozíciók 
– Hajtómű hűtése, motorhibák ellenőrzése 
– Rádióhasználat 
– Végső egyenes kiszámítása, végső megközelítés 
– Leszállás, teendők leszállás után 
– Elővigyázatossági eljárások (átstart) 

 

Megjegyzések 
 
 

Oktató aláírása: 
 
 

Növendék aláírása: 
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15. gyakorlat: Kényszerhelyzetek működő motorral 10 felszállás, DUAL: 1 óra 
Célja: A növendék ismerkedjen meg és sajátítsa el az elővigyázatosságból történő leszállást szükségessé tevő 
eseteket, annak kezelését és a leszállás biztonságos végrehajtását. Kellő tapasztalatot kell szereznie a 
megfelelő leszálló terület kiválasztása, a behelyezkedés végrehajtása terén. 
Végrehajtási módja: 
A földi előkészítés térjen ki a vészhelyzeti eljárások végrehajtására. Az oktató magyarázza el a növendéknek a 
motorleállás különböző lehetséges okait, cselekvési lehetőségeket a rendelkezésre álló magasság 
függvényében, a motor- kabin és sárkánytűz esetén a teendőket. Ismertesse a kormánymozgatások, fékszárny, 
műszerek meghibásodása esetén követendő eljárásokat. Felhívni a figyelmet a repülőgép terhelhetőségére, 
súlyponthelyzetének fontosságára; a felszállási úthossz nagyságát, és a repülőgép emelkedő képességét 
befolyásoló tényezőkre; leszálláskor a vizes, síkos pálya veszélyeire. Megbeszélni a turbulencia, erős oldalszél, 
erős csapadék okozta korlátozott látástávolság esetén a lehetséges megoldásokat. Fel- és leszállás fázisában a 
kifutószél, szélirány hatásai. A repülőgép, a légcsavar, a porlasztó és a Pitot rendszer jegesedése és veszélyei. 
Az oktató a megjegyzések rovatba vezesse az egyes kényszerhelyzetek végrehajtását. Követelje meg a 
vészhelyzethez tartozó eljárások elmondását, „elmutogatását” a feladat teljesítése előtt és alatt. (Rádiózás, 
újraindítás, transzponder, kikapcsolás, hevederek, ajtónyitás stb.) 
A feladat végrehajtása során a terep akadályainak, a biztonságos továbbrepülés maximális figyelembevételével 
a növendék a lehető legközelebb kerüljön a tervezett leszállás helyéhez. 
A feladat végrehajtása során a részlegesen és teljesen letakart műszerfallal történő repüléseket is kell 
gyakorolni. 
A gyakorlat iskolakörök végerehajtásával kerül gyakorlásra. 
A gyakorlat a következő elemeket tartalmazza: 

– Összeütközés elkerülése 
– Rövid és füves leszállópályás fel- és leszállások 
– Maximális emelkedési korlát 
– Elővigyázatosságból történő megközelítések: a teljes eljárás felszállástól az elhatározási magasságig 
– Repülés közbeni teendők 
– Leszállási terület kiválasztása 
– Kormányszervek meghibásodása 
– Műszerek meghibásodása (letakart műszerfal) 
– Fékszárny meghibásodás 
– Elektromos rendszer meghibásodása 

Követelmény: 
A növendéknek megfelelő kompetenciát kell mutatnia az iskolakörök végrehajtásában, kényszerhelyzetek 
kezelésében, az oktató beavatkozása nélküll verge kell tudnia hajtani a rövid vagy füves leszállópályás fel és 
leszállásokat,a korlátok figyelembevételével emelkedik. 
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15. Feladat: Kényszerhelyzetek 
működő motorral 

Növendék neve: 
 
 

Oktató neve: 

Dátum: METAR/TAF: 
 

Felszállás helye: 
 

Tervezett Tényleges 
Repülőgép 

adatai 
Elmélet Felszállások Repidő Elmélet Felszállások Repidő Típus: 

 
Előző oldalról: 18 79 14:30 

 
 

  

Ezen az oldalon: 1 10 1:00 
 
 

  
Lajstrom: 
 

Összesen: 
 

19 89 15:30    

 Megfelelt Nem felelt 
meg 

Megjegyzés: 

    

Leírás: 
A gyakorlat a következő elemeket tartalmazza: 

– Összeütközés elkerülése 
– Rövid és füves leszállópályás fel- és leszállások 
– Maximális emelkedési korlát 
– Elővigyázatosságból történő megközelítések: a 

teljes eljárás felszállástól az elhatározási 
magasságig 

– Repülés közbeni teendők 
– Leszállási terület kiválasztása 
– Kormányszervek meghibásodása 
– Műszerek meghibásodása (letakart műszerfal) 
– Fékszárny meghibásodás 
– Elektromos rendszer meghibásodása 

 

Megjegyzések 
 
 

Oktató aláírása: 
 
 

Növendék aláírása: 
 

 
  



HajduFly DTO LAPL(A) SEP és TMG képzési kézikönyv 
 

Eredeti kiadás 2022.10.19. oldal 47/92  
 

16E. gyakorlat: Ellenőrző repülés  3 felszállás, DUAL: 30 perc 
Célja: A növendék pilótának számot kell adnia eddigi ismeretiről. A sikeres ellenőrző repülést követően egyedül 
repülésre bocsájtható. 
Végrehajtási módja: 
A növendék ellenőrző pilótája nem lehet a növendék oktatója. Az ellenőrzés iskolakörök végerehajtásával kerül 
végrehajtásra. 
A növendéknek be kell mutatnia, hogy a légijármű parancsnok pilótájaként képes a következő eljárások és 
manőverek végrehajtására: 

– a légijármű üzemeltetése a korlátozások betartásával; 
– a manőverek pontos és lágy mozdulatokkal történő végrehajtása; 
– jó döntéshozatal a körülményeknek megfelelően; 
– az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása; 
– a légijármű vezetése úgy, hogy a végrehajtott manőverek sikeres kivitelezése és kimenetele soha ne 

legyen kétséges. 
Követelmények: 
Magasság  ± 150 láb 
Iránytartás/Iránytartás rádiónavigációs berendezéssel:  ±10º 
Sebesség (felszállás és megközelítés)  +15/-5 csomó 
Sebesség (a többi repülési fázisban)  ± 15 knots 
A gyakorlat a következő elemeket tartalmazza: 

– Repülőgép repülés előtti ellenőrzése indítás motorpróba 
– Gurulás 
– Felszállás emelkedés iskolakörre 
– Fordulók 
– Repülési helyzetek átmenetei 
– Siklás 
– Kis sebességű repülés 
– Átesés alapjárati teljesítményen 
– Átesés emelkedő teljesítményen 
– Teljes iskolakör repülése 
– Megközelítés és leszállás 
– Szimuláltmotor meghibásodás röviddel felszállás után és a hosszúfalon 
– Ellenőrző listák használata 
– Megállás az állóhelyen 
– Leállítás és a repülőgép biztosítása 

Követelmény: 
A növendéknek megfelelő kompetenciát kell mutatnia az iskolakörök végrehajtásában, kényszerhelyzetek 
kezelésében, az oktató beavatkozása nélkül végre kell tudnia hajtani a feladatokat, az adott repülési 
korlátokon belül. 
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16E. Feladat: Ellenőrző repülés 
Növendék neve: 
 
 

Oktató neve: 

Dátum: METAR/TAF: 
 

Felszállás helye: 
 

Tervezett Tényleges 
Repülőgép 

adatai 
Elmélet Felszállások Repidő Elmélet Felszállások Repidő Típus: 

 
Előző oldalról: 19 89 15:30 

 
 

  

Ezen az oldalon: 1 3 0:30 
 
 

  
Lajstrom: 
 

Összesen: 
 

20 92 16:00    

 Megfelelt Nem felelt 
meg 

Megjegyzés: 

    

Leírás: 
A gyakorlat a következő elemeket tartalmazza: 

– Repülőgép repülés előtti ellenőrzése indítás 
motorpróba 

– Gurulás 
– Felszállás emelkedés iskolakörre 
– Fordulók 
– Repülési helyzetek átmenetei 
– Siklás 
– Kis sebességű repülés 
– Átesés alapjárati teljesítményen 
– Átesés emelkedő teljesítményen 
– Teljes iskolakör repülése 
– Megközelítés és leszállás 
– Szimuláltmotor meghibásodás röviddel 

felszállás után és a hosszúfalon 
– Ellenőrző listák használata 
– Megállás az állóhelyen 
– Leállítás és a repülőgép biztosítása 

Megjegyzések 
 
 

Oktató aláírása: 
 
 

Növendék aláírása: 
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17. feladat: Egyedül repülés  30 felszállás, SOLO: 3 óra 
Célja: A növendék jártasságot szerez egyedül repülésből. 
Végrehajtási módja: 
A növendék egyedül tartózkódik a fedélzeten és önállóan hajtja végre az iskolaköröket. A feladat csak oktató 
felügyelete mellett hajtható végre! A repülést megelőzi az oktatói felkészítés beleértve a feladat korlátait. A 
növendék az összes rendelkezésre álló eszközt használhatja feladat sikeres végrehajtásához. A repülés alatt az 
oktató és a növendék között folyamatos rádiókapcsolat megléte kötelező. Az oktató a földről utasíthatja a 
növendékát az eddig begyakorolt feladatok végrehajtására. 
 
Egyedülrepülést csak a sikeres 16E feladat elvégzését követően lehet végrehajtani. 
 
A repülés oktató köteles a képzésben résztvevő növendék pilóta repülési naplójába az első egyedülrepülés 
előtt a következő bejegyzést tenni dátummal és aláírásával: 
“Iskolakörön egyedül repülhet VFR körülmények között a képzési tematika szerint.” 
Minden egyedülrepülés előtt a repülés oktatónak be kell jegyeznie a növendék Képzési naplójába, hogy 
felügyelet mellett végzi az egyedülrepülést. Ezt dátummal, az egyedülrepülés időtartamával és aláírásával 
igazolja az oktató. 
 
A növendékpilótának rendelkeznie kell a szervezet által képzőszervezet által egyedülrepülésre feljogosító 
felhatalmazással! 
Dugóhúzó gyakorlat végrehajtása egyedülrepülés során szigorúan tilos! 
A növendék az első és második felszállást még az ellenőrző oktató jelenlétében hajtsa végre. 
Az oktató hajtson végre ellenőrző repülést, ha: 

– 6 óránál több telt el az előző egyedülrepülés befejezése óta 
– változik a pályairány 
– változik a repülőgép 
– szükségesnek látja 

Az ellenőrzés iskolakörök végerehajtásával kerül végrehajtásra. 
A gyakorlat a következő elemeket tartalmazza: 

– Iskolakörök végrehajtása 
– Iskolakörök végrehajtása különböző fékszárnyhelyzetekkel 

Követelmény: 
A növendéknek egyedüli repülések során megfelelő kompetenciát kell mutatnia az iskolakörök 
végrehajtásában és jártasságot kell szereznie az önálló repülések végrehajtásában. 
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17. Feladat: Egyedül repülés 
iskolakörön 

Növendék neve: 
 
 

Oktató neve: 

Dátum: METAR/TAF: 
 

Felszállás helye: 
 

Tervezett Tényleges 
Repülőgép 

adatai 
Elmélet Felszállások Repidő Elmélet Felszállások Repidő Típus: 

 
Előző oldalról: 20 92 16:00 

 
 

  

Ezen az oldalon: 1 30 3:00 
 
 

  
Lajstrom: 
 

Összesen: 21 122 19:00 
 
 

  

 
Megfelelt 

Nem felelt 
meg 

Megjegyzés: 

    

Leírás: 
A gyakorlat a következő elemeket tartalmazza: 

– Iskolakörök végrehajtása 
– Iskolakörök végrehajtása különböző 

fékszárnyhelyzetekkel 

Megjegyzések 
 
 

Oktató aláírása: 
 
 

Növendék aláírása: 
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18. gyakorlat: Nagybedöntésű fordulók 1 felszállás, DUAL: 30perc 
Célja: Megismertetni a növendékkel a nagybedöntésű fordulók technikáját és veszélyeit. 
Végrehajtási módja: 
Az oktató bemutatja a nagybedöntésű fordulókat (45 fok) légtérben, valamint a fordulóból történő 
dugóhúzóba esés azonnali kivételének bemutatása. A fordulók maximális bedöntése 45 fok lehet. 
A feladat során végre kell hajtani: 

– nagy bedöntésű fordulók (45°), vízszintes repülés és süllyedés 
– átesés a fordulóban; átesésből való kivétel 
– szokatlan helyzetekből való kivétel 
– repülőgép-vezetői tevékenység 

A képzés hátralevő szakaszán kényszerhelyzet gyakorlatot az oktató bármikor kezdeményezhet! 
Követelmény: 
A növendéknek jártasságot szerez a nagybedöntésű fordulók és a különleges repülési helyzetek biztonságos 
kezelésében. 

18. Feladat: Nagybedöntésű 
fordulók 

Növendék neve: 
 
 

Oktató neve: 

Dátum: METAR/TAF: 
 

Felszállás helye: 
 

Tervezett Tényleges 
Repülőgép 

adatai 
Elmélet Felszállások Repidő Elmélet Felszállások Repidő Típus: 

 
Előző oldalról: 21 122 19:00 

 
 

  

Ezen az oldalon: 1 1 0:30 
 
 

  
Lajstrom: 
 

Összesen: 22 123 19:30 
 
 

  

 
Megfelelt 

Nem felelt 
meg 

Megjegyzés: 

    

Leírás: 
A feladat során végre kell hajtani: 

– nagy bedöntésű fordulók (45°), vízszintes 
repülés és süllyedés 

– átesés a fordulóban; átesésből való kivétel 
– szokatlan helyzetekből való kivétel 
– repülőgép-vezetői tevékenység 

 
 

Megjegyzések 
 
 

Oktató aláírása: 
 
 

Növendék aláírása: 
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19a. gyakorlat: Navigáció  4 felszállás, DUAL: 2 óra, SOLO: 3 óra 
Célja: Földi előkészítések és a kijelölt útvonalrepülési feladatok során a növendék sajátítsa el és szerezzen 
gyakorlatot a repülés megtervezésében, a repülés és a repülés utáni teendők végrehajtásában, indulási és 
érkezési eljárásokban, útvonal közbeni számításokban, emellett pedig gyakorolja az egyedül repülést, 
manőverek végrahajtását. 
Végrehajtási módja: 
Az útvonalak elosztására a következő javasolt: 

– az első útvonal oktatós zártpályás útvonal 
– a második útvonal oktatós ideges repülőteres útvonal 
– a harmadik útvonal egyedül repült zártpályás útvonal 
– a negyedik útvonalat a növendék egyedül repüli és teljesíti a legalább 150km (80NM) hosszú útvonalat, 

amely egy az indulási reptértől eltérő reptéren teljes megállással végződik (A feladat végrehajtására 2 
óra áll rendelkezésre) 

A fő feladat az elemi navigáció elsajátítása, de be lehet mutatni a rádió- és műhold navigációs eszközök 
használatát is. Az útvonalakon fedélzeti naplót kell vezetni, a megjegyzés rovatba a lerepült útvonalat beírni. 
A növendék minden egyedül repülése alkalmával köteles magánál tartani az alábbi dokumentumokat: 

1. Orvosi alkalmassági papír (szemüveg vagy korrekciós lencse és extra szemüveg ha vonatkozik) 
2. Vezetett repülési napló 
3. Képzési napló, melyben az oktató a repülés megkezdése előtt aláírásával és dátummal jelzi, hogy a 

növendék a kijelölt egyedüli útvonal gyakorlatra jogosult. 
4. A szervezet által kiállított egyedülrepülésre vonatkozó felhatalmazás 
5. Repülőgép üzemeltetője által kiállított betétlap, mely igazolja hogy a növendék jogosult a repülőgép 

használatrára. 
Repülés előtti felkészítés és eligazítás foglalja magába a következőket: 

– Aktuális és előrejelzett meteorológiai adatok és NOTAMok áttekintése 
– Teljesítmény és tömeg-és súlyponthelyzet áttekintése 
– A feladatok és célok kitűzése, elemei: 

• térkép kiválasztása, felkészülés, útvonal kiválasztása, ellenőrzött légterek o veszélyes, tiltott, 
korlátozott légterek, minimális biztonságos magasságok o mágneses útirány, idő, üzemanyag 
számítása 

• súly- és súlypontszámítás, teljesítmény analízis 
• repülés előtti információk, NOTAM-ok, frekvenciák, kitérő repülőterek választása 
• repülőgép dokumentáció, repülés elkönyvelése, repülés előtti adminisztráció, repülési terv 

kitöltése 
• indulási eljárás 
• munkaterhelés szervezése a pilótafülkében 
• magasságmérő beállítások 
• ATC összeköttetés ellenőrzött és irányított légtérben 
• útirányszög beállításai 
• folyamatos időszámítás 
• számított idők ellenőrzése 
• magasság és iránytartás 
• navigációs napló folyamatos kitöltése 
• rádiók és navigációs fixek használata 
• minimális időjárási körülmények, mérlegelés az időjárás függvényében 
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• különbségek az ellenőrzött és irányított légterekben való repülés között 
• eljárások a pozíció bizonytalansága esetén 
• eljárások eltévedés esetén 
• eljárások letérés esetén 
• indulási és érkezési eljárások, besorolások 
• ATC összeköttetés ellenőrzött/irányított légtérben 
• magasságmérő beállítások 
• besorolások forgalmi körre 
• körözéses eljárások, holding 

– A feladat során végre kell hajtani: 
• VFR útvonalak bemutatása, transzponder beállítások, radiók kezelése 
• mágneses útirányszög meghatározása, idő- és üzemanyagszámítás 
• indulási eljárások, magasságmérő beállítás 
• ATC összeköttetés ellenőrzött és irányított légtérben 
• útirányszög beállítása, magasság- és iránytartás, folyamatos időszámítás 
• idő- és útirányszög-ellenőrzés 
• radio és navigációs fixek használata 
• minimális időjárási követelmények, megfontolások az időjárás függvényében 
• eljárások a pozíció bizonytalansága esetén 
• eljárások eltévedés esetén 
• eljásások letérés esetén 
• indulási és érkezési eljárások, besorolások 
• ATC összeköttetés ellenőrzött/irányított légtérben 
• magasságmérő beállítások 
• besorolások forgalmi körre 
• körözéses eljárások, holding 

Követelmény: 
A feladat sikeresen kerül végrehajtásra, amennyiben a növendék magas szinten képes végrehajtani a repülési 
manővereket, képes meghatározni pozícióját helyszámító módszerrel, megfelelő szinten képes kommunikálni, 
valamint besorolásokat végezni, útvonalat repülni VFR körülmények között. 
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19. Feladat: Navigációs 
gyakorlat 

Növendék neve: 
 
 

Oktató neve: 

Dátum: METAR/TAF: 
 

Felszállás helye: 
 

Tervezett Tényleges 
Repülőgép 

adatai 
Elmélet Felszállások Repidő Elmélet Felszállások Repidő Típus: 

 
Előző oldalról: 22 123 19:30 

 
 

  

Ezen az oldalon: 2 4 5:00 
 
 

  
Lajstrom: 
 

Összesen: 24 127 24:30 
 
 

  

 
Megfelelt 

Nem felelt 
meg 

Megjegyzés: 

    

Leírás: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzések 
 
 

Oktató aláírása: 
 
 

Növendék aláírása: 
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20E. feladat: Ellenőrző repülés 1 felszállás, DUAL: 1 óra 
Célja: A növendék számot ad az útvonalrepülési gyakorlatok során szerzett ismereteiről. 
Végrehajtási módja: 
A növendék ellenőrző pilótája nem lehet a növendék oktatója. Az ellenőrzés útvonalrepülés végerehajtásával 
kerül bemutatásra. A növendéknek be kell mutatnia, hogy a légijármű parancsnok pilótájaként képes a 
következő követelmények végrehajtására útvonalrepülés közben: 
Magasság  ± 150 láb 
Iránytartás/Iránytartás rádiónavigációs berendezéssel:  ±10� 
Sebesség (felszállás és megközelítés)  +15/-5 csomó 
Sebesség (a többi repülési fázisban)  ± 15 knots 
A növendék minden egyedül repülése alkalmával köteles magánál tartani az alábbi dokumentumokat: 
1. Orvosi alkalmassági papír (szemüveg vagy korrekciós lencse és extra szemüveg ha vonatkozik) 
2. Vezetett repülési napló 
3. Képzési napló, melyben az oktató a repülés megkezdése előtt aláírásával és dátummal jelzi, hogy a 

növendék a kijelölt egyedüli útvonal gyakorlatra jogosult. 
4. A szervezet által kiállított egyedülrepülésre vonatkozó felhatalmazás 
5. Repülőgép üzemeltetője által kiállított betétlap, mely igazolja hogy a növendék jogosult a repülőgép 

használatrára. 
Követelmény: 
A feladat sikeresen kerül végrehajtásra, amennyiben a növendék magas szinten képes végrehajtani az 
útvonalrepülést, képes meghatározni pozícióját helyszámító módszerrel, megfelelő szinten képes 
kommunikálni, valamint besorolásokat végezni. 
Sikeres ellenőrző repülést követően a növendék a következő szakaszba léphet. 
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20E. Feladat: Ellenőrző repülés  
Növendék neve: 
 
 

Oktató neve: 

Dátum: METAR/TAF: 
 

Felszállás helye: 
 

Tervezett Tényleges 
Repülőgép 

adatai 
Elmélet Felszállások Repidő Elmélet Felszállások Repidő Típus: 

 
Előző oldalról: 24 127 24:30 

 
 

  

Ezen az oldalon: 1 1 1:00 
 
 

  
Lajstrom: 
 

Összesen: 25 128 25:30 
 
 

  

 
Megfelelt 

Nem felelt 
meg 

Megjegyzés: 

    

Leírás: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzések 
 
 

Oktató aláírása: 
 
 

Növendék aláírása: 
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21. feladat: Navigációs problémák alacsony magasságban és rossz látási körülmények 
között  1 felszállás, DUAL: 1 óra 
Célja: Felkészíteni a növendéket a leromlott látási viszonyok okozta megváltozott körülményekre. 
Végrehajtási módja: 
A feladat a következő repülési gyakorlatokat tartalmazza: 

– körözés és leszállás rossz időjárási körülmény esetén 
A növendék minden egyedül repülése alkalmával köteles magánál tartani az alábbi dokumentumokat: 
1. Orvosi alkalmassági papír (szemüveg vagy korrekciós lencse és extra szemüveg ha vonatkozik) 
2. Vezetett repülési napló 
3. Képzési napló, melyben az oktató a repülés megkezdése előtt aláírásával és dátummal jelzi, hogy a 

növendék a kijelölt egyedüli útvonal gyakorlatra jogosult. 
4. A szervezet által kiállított egyedülrepülésre vonatkozó felhatalmazás 
5. Repülőgép üzemeltetője által kiállított betétlap, mely igazolja hogy a növendék jogosult a repülőgép 
6. használatrára. 
Követelmény: 
A gyakorlat során a növendék mélyítse el tudását a repülési manőverek végrehajtásában, leszállásokban, 
kilebegtetésekben. Vezesse biztonságosan a repülőgépet alacsony magasságokon és rossz látási körülmények 
között is megfelelő döntéseket hozva. 

– minimális időjárási körülmények, repülés közbeni kiértékelés 
– eljárások letérés esetén 
– eljárások bizonytalanság esetén 
– eljárások eltévedések esetén 
– süllyedés előtti teendők 
– szél és turbulencia hatásai 
– alacsonymagasságon való repülés veszélyei 
– alacsony felhőalap és jó látás 
– alacsony felhőalap és rossz látási körülmények 
– közepes és erős záporok elkerülése 
– csapadékok hatása (látástávolság) 
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21. Feladat: Navigációs 
problémák alacsony 
magasságban és rossz látási 
körülmények között 

Növendék neve: 
 
 

Oktató neve: 

Dátum: METAR/TAF: 
 

Felszállás helye: 
 

Tervezett Tényleges 
Repülőgép 

adatai 
Elmélet Felszállások Rep

idő 
Elmélet Felszállások Repidő Típus: 

 

Előző oldalról: 25 128 
25:3

0 
 

 
  

Ezen az oldalon: 1 1 1:00 
 
 

  
Lajstrom: 
 

Összesen: 26 129 
26:3

0 
 
 

  

 
Megfelelt 

Nem 
felelt 
meg 

Megjegyzés: 

    

Leírás: 
A feladat a következő repülési gyakorlatokat 
tartalmazza: 
– minimális időjárási körülmények, 
– repülés közbeni kiértékelés 
– eljárások letérés esetén 
– eljárások bizonytalanság esetén 
– eljárások eltévedések esetén 
– süllyedés előtti teendők 
– szél és turbulencia hatásai 
– alacsonymagasságon való 
– repülés veszélyei 
– alacsony felhőalap és jó látás 
– alacsony felhőalap és rossz látási 
– körülmények 
– közepes és erős záporok 
– elkerülése 
– csapadékok hatása 
– (látástávolság) 
– körözés és leszállás 

Megjegyzések 
 
 

Oktató aláírása: 
 
 

Növendék aláírása: 
 

 



HajduFly DTO LAPL(A) SEP és TMG képzési kézikönyv 
 

Eredeti kiadás 2022.10.19. oldal 59/92  
 

  



HajduFly DTO LAPL(A) SEP és TMG képzési kézikönyv 
 

Eredeti kiadás 2022.10.19. oldal 60/92  
 

22. feladat: Bevezetés a műszerrepülésbe, GNSS és rádiónavigációs berendezések 
használata  2 felszállás, DUAL: 2,5 óra 
Célja: Megtanítani a növendéket az alap navigációs műszerek (műhorizont, elfordulásjelző, sebességmérő, 
magasságmérő, varió, iránytű) használatára arra az esetre,a nincs látási referencia (horizont, talajlátás, nem 
szándékosan felhőbe való berepülés), valamint a feladat során a korábban tanult manőverek és eljárások 
kerülnek megismétlésre, amely növeli a növendékek jártasságát ezen feladatokban, továbbá használatra 
kerülnek GNSS alapú navigációs berendezések, rádiónavigációs adók, valamint helymeghatározás VOR és NDB 
adók. 
Végrehajtási módja: 
A feladat két részben kerül végrehajtásra: 
Első rész – első felszállás- légtérrepülés: Bevezetés a műszerrepülésbe: 

– térbeli helyzetet meghatározó műszerek használata 
– bólintási helyzetek 
– bedöntési helyzetek 
– iránytartás, csúszásmentes repülés 
– tolóerő és konfiguráció veáltoztatásának hatásai 
– műszerek folyamatos ellenőrzése 
– egyenes vonalú, vízszintes repülés különböző sebességek és konfigurációkmellett 
– emelkedés 
– süllyedés 
– 15 fokos bedöntésű fordulók 
– emelkedő és süllyedő fordulók előre meghatározott irányokra fordulásal 

Második rész – második felszállás - útvonalrepülés: GNSS és rádiónavigációs berendezések használata: 
– GPS navigáció 
– VOR használata: 

o kiválasztás, azonosítás, az OBS használata 
o to/from indikátorok, pozíció, CDI használata 
o radial meghatározás, radial elkapása és tartása 
o VOR csendkúp 
o kimetszés két VOR adóval 

– ADF és NDB adók használata: 
o kiválasztás és azonosítás 
o pozíció az adóhoz képest 
o hazavezető irány 
o Útvonali terminál radar használata 
o ATC eljárások és szabályozás, a pilóta felelősségei 

– másodlagos radar 
– transzponderek, kód kiosztás 
– kérdezés és válaszadás 
– DME használata: 

o kiválasztás és azonosítás 
o üzemelés módjai 
o távolság, föld feletti sebesség, idő 

Követelmény: A feladat sikeresen végrehajtásra kerül, amennyiben a növendék magas szinten képes 
végrehajtani a repülési manővereket, valamint képes meghatározni a pozícióját a helyi gyakorló légterekben 
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GPS segítségével, valamint, ha a nővendék megértette a repülési műszerek működési elvét, emellett alapvető 
manővereket végre tud hajtani pusztán műszerek segítségével. Ezen a szinten a növendéknek már oktatói 
beavatkozás nélkül kell végrehajtania a besorolásokat és leszállásokat. 

22. Feladat: Bevezetés a 
műszerrepülésbe, GPS 
navigációs berendezések 
használata 

Növendék neve: 
 
 

Oktató neve: 

Dátum: METAR/TAF: 
 

Felszállás helye: 
 

Tervezett Tényleges 
Repülőgép 

adatai 
Elmélet Felszállások Repidő Elmélet Felszállások Repidő Típus: 

 
Előző oldalról: 26 129 26:30 

 
 

  

Ezen az oldalon: 1 2 2:30 
 
 

  
Lajstrom: 
 

Összesen: 27 131 29:00 
 
 

  

 
Megfelelt 

Nem felelt 
meg 

Megjegyzés: 

    

Leírás: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzések 
 
 

Oktató aláírása: 
 
 

Növendék aláírása: 
 

  



HajduFly DTO LAPL(A) SEP és TMG képzési kézikönyv 
 

Eredeti kiadás 2022.10.19. oldal 62/92  
 

20E. gyakorlat: Ellenőrző repülés vizsgára bocsájtáshoz 3 felszállás, DUAL: 1 óra 
Célja: A növendék számot ad a képzés alatt megszerzett ismereteiről, az ellenőrző oktató megbizonyosodik 
arról, hogy a növendék jártassági vizsgára alkalmas tudásszinttel rendelkezik. 
Végrehajtási módja: 
A növendék ellenőrző pilótája nem lehet a növendék oktatója. Az ellenőrzés rövid útvonalrepülés, 
légtérrepülés és iskolakör végrehajtásával kerül bemutatásra. 
A növendéknek be kell mutatnia, hogy a légijármű parancsnok pilótájaként képes a következő követelmények 
végrehajtására repülés közben: 
Magasság  ± 150 láb 
Iránytartás/Iránytartás navigációs berendezéssel:  ±10 fok 
Sebesség (felszállás és megközelítés)  +15/-5 csomó 
Sebesség (a többi repülési fázisban)  ± 15 knots 
A növendék minden egyedül repülése alkalmával köteles magánál tartani az alábbi dokumentumokat: 

1. Orvosi alkalmassági papír (szemüveg vagy korrekciós lencse és extra szemüveg ha vonatkozik) 
2. Vezetett repülési napló 
3. Képzési napló, melyben az oktató a repülés megkezdése előtt aláírásával és dátummal jelzi, hogy a 

növendék a kijelölt egyedüli útvonal gyakorlatra jogosult. 
4. A szervezet által kiállított egyedülrepülésre vonatkozó felhatalmazás 
5. Repülőgép üzemeltetője által kiállított betétlap, mely igazolja, hogy a növendék jogosult a repülőgép 
6. használatrára. 

A következő feladatok kerülnek végrehajtásra: 
– Útvonalrepülés alkalmával a növendék bemutatja a 21. és 22. gyakorlat során tanultakat 
– leszállás különböző konfigurációkkal 
– oldalszeles leszállás 
– átesés és átasésből kivétel felfrissítése különböző konfigurációkkal 
– dugóhúzó és kezdetleges szakszának kezelése 
– süllyedés és emelkedés előre meghatározott varióval 
– nagybedöntésű vízszintes és süllyedő fordulók 
– vészhelyzet gyakorlat 
– rádiózás az ellenörző teljes ideje alatt 

Követelmény: 
A feladat sikeresen kerül végrehajtásra, amennyiben a növendék magas szinten képes végrehajtani az 
útvonalrepülést, légtérrepülést, iskolaköröket, képes meghatározni pozícióját helyszámító módszerrel rossz 
időjárási körülmények között, megfelelő szinten képes kommunikálni, valamint ismeri és alkalmazza az 
alapműszerek és a navigációs eszközöket. 
Sikeres ellenőrző repülést követően a növendék a jártassági vizsgára bocsájtható. 
 
A repülés oktató köteles a képzésben résztvevő pilóta repülési naplójába a hatósági jártassági vizsga előtt a 
következő bejegyzést tenni dátummal és aláírásával: “LAPL alapképzést befejezte, jártassági vizsgára 
bocsájtható.” 
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23E. Feladat: Ellenőrző repülés 
vizsgára bocsájtáshoz 

Növendék neve: 
 
 

Oktató neve: 

Dátum: METAR/TAF: 
 

Felszállás helye: 
 

Tervezett Tényleges 
Repülőgép 

adatai 
Elmélet Felszállások Repidő Elmélet Felszállások Repidő Típus: 

 
Előző oldalról: 27 131 29:00 

 
 

  

Ezen az oldalon: 1 3 1:00 
 
 

  
Lajstrom: 
 

Összesen: 28 134 30:00 
 
 

  

 
Megfelelt 

Nem felelt 
meg 

Megjegyzés: 

    

Leírás: 
A következő feladatok kerülnek végrehajtásra: 
– Útvonalrepülés alkalmával a növendék bemutatja a 

21. és 22. gyakorlat során tanultakat 
– leszállás különböző konfigurációkkal 
– oldalszeles leszállás 
– átesés és átasésből kivétel felfrissítése különböző 

konfigurációkkal 
– dugóhúzó és kezdetleges szakszának kezelése 
– süllyedés és emelkedés előre meghatározott 

varióval 
– nagybedöntésű vízszintes és süllyedő fordulók 
– vészhelyzet gyakorlat 
– rádiózás az ellenörző teljes ideje alatt 
 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzések 
 
 

Oktató aláírása: 
 
 

Növendék aláírása: 
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Módosítások Jegyzéke 

Módosítás száma: Módosítás dátuma: Leírás: Aláírás: 

HajduFly.LAPL.001 2022.10.16. 
A képzési tematika 

pontosítása és 
kiterjesztése LAPL SEP-re  
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3 rész – Képzés földi gyakorló berendezésben 
  

 
 
 
 
 

Nincs alkalmazva 
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4 rész– Elméleti Képzés  
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4.1 Az elméleti oktatás felépítése 
 
Általános tárgyak: 

Légi jog 2 hét 
Emberi teljesítőképesség 1 hét 
Meteorológia 2 hét 
Kommunikáció 4 nap 

Kategória szerint teljesíthető tárgyak: 
A repüléselmélet 2 hét 
Üzemeltetési eljárások  1 hét 
Repülési teljesítmény és tervezés  1 hét 
Légijármű általános ismeretei 1 hét 
Navigáció  1 hét 
____________________________________________________ 
Összesen:  11 hét 4 nap 

Az időszükségletek tájékoztató jellegűek, az egyéni adottságoktól függően az egyes tantárgyak 
elsajátításához szükséges idő ettől eltérhet. 

 
Az elméleti képzés befejezését követően “házivizsga” során bizonyítja tudását a növendék. A 
házivizsga lefolytatásáért a Képzésvezető a felelős. 
A vizsga kérdéssor az adott légijármű légiüzemeltetési utasításából kerül összeállításra. A vizsga írásos 
formában zajlik, A házivizsgák alsó határa az elérhető pontok 75%-a. Rossz válaszért büntetőpont 
nem adható. A vizsgák eredményét az ELMÉLETI VIZSGANAPLÓ-ban dokumentálni kell. 
A növendék csak akkor bocsátható gyakorlati jártassági vizsgára, amennyiben az elméleti vizsgája 
sikerült. 
4.2 Elméleti ismeretanyag – Általános tantárgyak 
Az elméleti oktatás a Fábián András: PPL kézikönyv - A repülőgép-vezetés elmélete című könyvből történik. 

4.2.1 Légi Jog 
1. Rész – Légi Navigáció: 

– Általános alapelvek, és az egyezmények alkalmazása 
– Repülés a Szerződő Államok területe fölött 
– Repülőgépek felségjelei 
– Léginavigációs berendezések 
– Követelmények betartása repülőgépek esetében 
– Nemzetközi standardek és ajánlott eljárások 
– Bizonyítványok és szakszolgálati engedélyek érvényessége 
– Eltérések dokumentálása 
– Repülési szabályok alkalmazása 
– Repülési szabályok 
– Nemzetközi szabványok és eljárások elfogadása 
– Bizonyítványok és engedélyek záradékolása 
– Záradékolt bizonyítványok és engedélyek érvényessége 
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2. Rész – Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO): célok és összetétel 
Annex 8 Légijárművek légialkalmassága 

– Előszó és meghatározások 
– Légialkalmassági Bizonyítvány (C of A) 

Annex 7 A légijármű felség- és lajstromjele 
– Előszó és meghatározások 
– Légijármű lajstromjele 
– Lajstrombavételi Bizonyítvány (C of R) 

Annex 1 Szakszolgálati engedélyek 
– Fogalmak 
– Part-FCL és Part-Medical-hez kapcsolódó részek 

Annex 2 Repülési szabályok 
– Alapvető meghatározások 
– Repülési szabályok alkalmazhatósága 
– Általános szabályok (kivéve vízi üzemelést) 
– Látvarepülési szabályok (VFR) 
– Jelzések (1. Függelék) 
– A polgári légijárművek elfogása (2. Függelék) 

Magasságmérő beállításának szabályai (beleértve az IACO doc. 7030 – helyi kiegészítő eljárások) 
– Alapvető követelmények (kivéve a táblázatok) 
– Eljárások üzemeltetőknek és pilótáknak 

SSR Transzponder üzemeltetési eljárása (beleértve ICAO Doc. 7030 – helyi kiegészítő eljárások) 
– Transzponder használata 
– Kifejezések 

Annex 11 Doc.4444 Légiforgalmi szabályok és légiforgalmi szolgálatok 
– Légiforgalmi szolgálatok szerepe 
– Vizuális elkülönítés a repülőterek közelkörzetében 
– Légtér felosztása 
– Repüléstájékoztató körzetek, irányító körzetek, és repülőtéri irányító körzetek 
– Légiforgalmi irányító szolgálatok 
– Repüléstájékoztató szolgálatok 
– Riasztó szolgálat 
– Látvarepülési meteorológiai körülmények (VMC) 
– Előre nem látott események repülés közben, vészhelyzetek, kommunikációs hiba, tartalékok számítása 

Repülés Információs Szolgálat 
– Bemutatása, alapvető fogalmak 
– AIP, NOTAM, AIRAC and AIC 

Annex 14 Repülőterek adatai 
– Meghatározások 
– Mozgási terület és a repülőtérhez csatlakozó létesítmények állapota 
– Látás utáni navigációs-segédeszközök 
– Jelzések és jelző berendezések 
– Jelölések 
– Fények 
– Táblák 
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– Jelző tárgyak 
– Látjelek az akadályok megjelölésére 
– tárgyak megjelölése 
– tárgyak kivilágítása 
– Látjelek a korlátozottan használható területek megjelölésére 
– Vészhelyzeti és más szolgálatok 
– tűzoltó és mentőszolgálat 
– forgalmi előtér ügyeleti szolgálat 
– Repülőtéri földi fények és földfelszín jelölések színei 
– a légiforgalmi földi fények színei 
– a földfelszín jelölések színei 

Annex 12 Kutató és Mentő szolgálatok 
– Alapvető fogalmak 
– Üzemelési eljárások: 

• Parancsnok pilóta kötelességei egy baleset helyszínén 
• Vészhelyzeti rádióadások továbbítása 

– Kutató és mentő jelzések: 
– Jelzések földi járművekkel 
– Földi vagy légi vizuális jelzések 
– Légi vagy földi jelzések 

Annex 17 Biztonság 
– Általános: Célok 

Nemzeti előírások: 
– Nemzeti előírások és eltérések az ICAO és EU előírásaitól 

4.2.2 Emberi teljesítőképesség korlátai 
Élettani alapismeretek a repülében 

– Pilóta alkalmasság 
Alapvető repülés fiziológia és egészség megőrzés 
Alapfogalmak: 

– a légkör: 
– összetétele 
– gáztörvények 

Lézőszervi és keringési rendszerek: 
– szövetek oxigén ellátása 
– anatómiai ismeretek 
– hypoxia alapesetei (hypoxic és anaemic ): 

o kiváltó okok, hatásai, eljárások szénmonoxid mérgezés esetén 
o eljárás hypoxia esetén 
o hypoxia tünetei 

– hyperventilláció 
– gyorsulás hatása a keringési rendszerre 
– magas vérnyomás és koronaér betegségek 

Ember és környezet: 
– központi, periférikus és autonóm idegrendszer 

Látás: 
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– anatómiai alapismeretek 
– látómező, központi és periférikus látás 
– látás és érzékelés egy és két szemmel 
– éjszakai látás 
– vizuális pásztáázás és észlelés technikái, a kitekintés fontossága 
– látászavarok 

Hallás: 
– a hallás élettana 
– repülés veszélyei a hallásra 
– halláskárosodás 

Egyensúlyrendszer: 
– élettan 
– mozgás és gyorsulás 
– tengeribetegség 

Külső hatások érzékelése: 
– térérzékelési zavarok: formái, felismerése, elkerülése 
– illúziók: fajtái, felismerés, elkerülés: 

o fizikai eredetű 
o fiziológiai eredetű 
o pszichológiai eredetű 

– problémák megközelítés és leszállás közben 
Egészség és higiénia 

– Higiénia és edzettség 
– Biológiai óra és az alvás: 

o ritmus zavarok 
o tünetek, hatásai és probléma kezelés 

Pilótékat érintő területek 
Hétköznapi enyhébb betegség (beleértve a megfázást is), influenza és emésztőrendszeri panaszok 

– Szervezeten belüli gázképződés és barotrauma (búvárkodás) 
– Túlsúly 
– Étel higiénia 
– Fertőző betegségek 
– Tápanyagok 
– Különböző mérgező gézok és anyagok 

Mérgezés 
– Felírt gyógyszerek 
– Dohány 
– Alkohol vagy drogok 
– Koffein 
– Öngyógyítás 

Információ feldolgozás 
– – Figyelem és éberség 

Figyelem megosztás 
– Érzékelés 

• Illuziók érzékelés során 
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• Szubjektív érzékelés 
• Érzékelés folyamata 

Memória 
– Érzékelő memória 
– Rövidtávú memória 
– Hosszú távú memória (beleértve az berögzült képességeket) 

Emberi hiba és megbízhatóság 
– Emberi visekedés megbízhatósága 
– Hiba okozás: társadalmi közeg (társaság, szervezet) 

Döntéshozatal 
– Döntési mechanuzmus: 

• Szerkezete 
• Határai 
• Kockázatvállalás 
• Gyakorlati alkalmazás 

Hibák elkerülése és kezelése: pilótafülke management 
– Biztonság tudatosság: 

• Kockázati tényezők ismerete 
• Helyzetfelmérés 

– Verbális és nem-verbális kommunikáció 
Emberi viselkedés 

– Személyiség és magatartás: 
• Fejlesztés 
• Környezeti hatások 

– Veszélyes magatartás felismerése 
Emberi túlterheltség és alulterheltség 

– Figyelem 
– Stressz: 

Meghatározása 
– Izgalom és stressz 

• Stressz hatásai 
– Kimerültség és stresszkezelés 

• Típusai, kimerültség okai és tünetei 
• Kimerültség hatásai 
• Kezelési stratégiák 
• Egészség és fitness programok 

4.2.3 Meteorológia 
Az atmoszféra 
Összetevők, kiterjedése és függőleges részei 

– Atmoszféra szerkezete 
– Troposzféra 

Levegő hőmérséklet 
– Meghatározás és mértékegységek 
– Hőmérséklet változása magasság függvényében 
– Hőáramlás 
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– Hőmérsékleti gradiens, stabilitás és instabilitás 
– Inverzió kialakulása és fajtái 
– Talajközeli hőmérséklet, talaj hatása, napi és szezonális változások, felhő és szél hatásai a 

hőmérsékletre 
Légnyomás 

– Barometrikus nyomás és izobárok 
– Nyomás változás magasság függvényében 
– Légnyomáscsökkenés tengerszintig 
– Talajközeli és talaj feletti légnyomáseloszlás kapcsolata 

Légsűrűség 
– Légnyomás, hőmérséklet és sűrűség közötti kapcsolat 

ICAO egyezményes atmoszféra 
Magasságmérés 

– Kifejezések és meghatározások 
– Magasságmérő beállításai 
– Számítások végzése 
– Felgyorsult légáramlás hatása 

Szél 
Definíciók és a szél mérése 
Szelet befolyásoló elsődleges tényezők 

– Légnyomásgradiens, korioli erő, gradiens szél 
– Szélváltozása a súrlódási rétegben 
– Összetartó és széttartó szélirányok 

4.2.4 Kommunikáció 
VFR Kommunikáció 
Fogalmak 
Fogalmak jelentése és jelentőségük 

– Légiforgalmi Szolgálatoki kifejezések 
– Levegő-föld kommunikációban gyakran használ Q kódok 

Általános üzemelési eljárások 
– Betűk, számok, idő közlése 
– Közlési technikák 
– Standard szavak és kifejezések (releváns rádió fónia kifejezéseket is beleértve) 
– Rádióállomások és repülőgépek normál és rövidített hívójelei 
– Kommunikációs csatorna váltás 
– Teszt eljárások, beleértve kommunikáció minőségének ellenőrzése 
– Visszaolvasás és nyugtázás követelményei 

Releváns időjárási információk közlése 
– Reptéri időjárás 
– Időjárási információk közlési formái 

Eljárások kommunikációs hiba esetén 
Eljárások vészhelyzetben 

– Vészhelyzet (fogalom meghatározás, frekvenciák, jelzések és üzenetek) 
– Sürgősség (fogalom meghatározás, frekvenciák, jelzések és üzenetek) 
– VHF hullámok terjedése és felosztása 
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4.3 Elméleti ismeretanyag - Különböző légijármű-kategóriák szerint meghatározott tárgyak 
4.3.1 Repüléselméleti ismeretek 
Repülőgépek aerodinamikája 
Hangsebesség alatti repülés 
Alapvető koncepciók, törvények és fogalmak 

– Törvények és fogalmak: 
o Mértékegységek váltása 
o Newton törvényei 
o Bernoulli egyenlet és a venturi cső 
o Statikus nyomás, dinamikus nyomás, teljes nyomás 
o Légsűrűség 
o IAS és TAS fogalmai 

– Légáramlás alapjai: 
o Áramlás 
o Két dimenziós szárnykeresztmetszet 
o Háromdimenziós szárny keresztmetszet 

– Aerodinamikai erők és felületek 
o Eredő erők 
o Emelés 
o Ellenállás 
o Állásszög 

– Szárny keresztmetszet alakja 
o Vastagság és húrhossz közti összefüggés 
o Szárnyhúr 
o Görbületi egyenes 
o Szárnygörbület 
o Állásszög 

– Szárny formája 
o Szárnykarcsúság 
o Szárnytő húr 
o Szárnyvég húr 
o Nyilazott szárnyak 
o Szárny alakja 

Szárnyszelvény körüli két dimenziós áramlás 
– Áramlás alapjai 
– Stagnációs pont 
– Nyomás eloszlás 
– Nyomásközéppont 
– Állásszög változás hatásai 
– Áramlás levállás nagy állászögön 
– Emelés � grafikonja 

Együthattók 
– Emelési együttható Cl: emelés egyenlete 
– Ellenállási együttható: ellenállás egyenlete 

Légáramlás háromdimenzióban a szárny és törzs körül 
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– Áramlás jellegzetessége: 
o Szárnyirányú áramlás és okai 
o Szárnyvégi örvények kialakulása és áramlása és állásszög 

Repülők mögött kialakuló turbulencia (okai, eloszlása, kiterjedése térben és időben) 
– Indukált ellenállás 

- Szárnyvégi örvények hatása az állásszögre 
- Indukált helyi � 
- Indukált állásszög hatása az emelési vektor irányára 
- Indukált ellenállás és állásszög 

Ellenállás 
– Alaki ellenállás: 

o nyomásellenállás 
o interferencia ellenállás 
o súrlódási ellenállás 

– Alaki ellenállás és a sebesség 
– Indukált ellenállás és a sebesség 
– Teljes ellenállás 

Talajhatás 
– Felszállás és leszállási jellemzők befolyásolása 

Az átesés 
– Áramláslevállás az állásszög növekedésével: 

- A határréteg (lamináris, turbulens és átmeneti szakszai) 
- Levállási pont 
- Állásszög hatása 
- Átesés hatása: 
- légnyomás eloszlásra 
- nyomásközéppont vándorlás 
- CL 
- CD 
- billentő nyomaték 
- Rázkódás, remegés 
- Kormányfelületek kezelése 
- Átesési sebesség: 
- Emelés egyenletében 
- 1 G-s átesési sebesség 
- Átesési sebességet befolyásoló tényezők: 
- súlyközéppont 
- teljesítmény beállítás 
- magasság (IAS) 
- szárnyterhelés 
- túlterheltségi tényező (n): meghatározása, fordulók, erők eloszlása 

– Átesés kezdetleges szakasza szárnyhosszanti irányban: 
- Különböző szárnyformák átesési karakterisztikája 
- Geometriai elcsavarodás 
- Csűrők használata 
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– Átesésjelző 
- Fontossága 
- Sebességtartomány 
- Rázkódás 
- Átesésjelzők és késleltető fajtái 
- Elektromos átesésjelző 
- Átesés helyzetének megszűntetése 

– Átesés különböző formái: 
- Motoros átesés 
- Emelkedő és süllyedő fordulók közben 
- T farokszerkezetű repülők esetében 

– Dugóhúzó elkerülése: 
- Dugóhúzó kialakulása 
- Dugóhúzó felismerése 
- Dugóhúzó megszüntetése 

– Jég (hatása stagnációs ponton, felületeken) 
- Átesés jelzés hiánya 
- Repülő abnormális visekedése átesés közben 

CL növelés 
– Ívelőlapok a szárny kilépőélén és használatuk oka felszállás és leszállás során: 

- Hatása a CL-� görbén 
- Ívelőlapok különböző fajtái 
- Aszimmetrikus ívelőlapok 
- Hatása a bólintási nyomatékra 

– Emelést elősegítő eszközök a belépő élen, ezek hatása felszállás és leszállás esetén 
Határréteg 

– Fajtái: 
- Lamináris 
- Turbulens 

Különleges körülmények 
– Jég és egyéb szennyeződés: 

o Jég a stagnációs pontban 
o Felületi jegesedés (zúzmara,hó, tisztajég) 
o Eső 
o Belépőél elszennyeződése 
o Átesésre vetített hatásai 
o Jármű feletti irányítás elvesztése szennyeződés miatt 
o Szennyeződés hatásai a kormányfelületekre 
o Hatásai a emelést segítő berendezéseken felszállás és leszállás közben, és alacsony 

sebességnél 
Stabilitás 
Nyugalmi állapot egyenes vonalú egyenletes repülés során 
Statikus stabilitás előfeltétele 

– Egynsúlyi állapot: 
– Súly és tömeg 
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– - Ellenállás és vonóerő 
Nyugalmi helyzetet előidéző megoldások 

– - Szárny és törzsfarokszerkezet elrendezése (kacsaszárnyak) 
– - Kormányfelületek 
– - Ballaszt vagy súlyközépponti trimmelés 

Statikus és dinamikus hosszirányú stabilitás 
– Alapok és fogalom meghatározás: 

- statikus stabilitás, pozitv, semleges és negatív 
- dinamikus stabilitás előfeltétele 
- dinamikus stabilitás pozitív, semleges és negatív 

– Súlyközéppont elhelyezkedése: 
- leghátsó limit és minimális stabilitási határok 
- legelső súlyponthelyzet 
- hatásai a statikus és dinamikus stabilitásra 

 
Dinamikus laterális és iránystabilitás 

– - Spiráldugó jelensége és korrigáló manőver 
Irányítás 
Általános 

– - Három alapvető sík és forgástengely 
– - Állásszög változás 

Bólintás szabályozás 
– Magassági kormány 
– Szárnyak kilépő áramlásának hatása 
– Súlyközéppont elhelyezkedése 

Iránytartás 
– Pedálok és oldalkormányok 

Fordulás 
– Csűrők: szerepük a repülés különböző fázisaiban 
– Csűrők másodlagos hatása és annak kezelése 
– Csűrők fajtái 

- Aszimmetrikus kitérésű csűrők 
Módszerek a kormányfelületeken fellépő erők csökkentésére 

– Aerodinamikai súlyok: 
– Balance tab és anti-balance tab 
– Szervo tab 

Súlyközéppont 
– Okok: módszerek 

Trimmelés 
– Trimmelés okai 
– Trim tab 

Korlátozások 
Üzemelési korlátozások 

– Flutter 
– Vre 
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– Vno, Vne 
Manőverezési korlátozások 

– - Manőverezési terhelési diagramm: 
- terhelések 
- nagysebességű átesés 

– Va 
- manőverezési terhelési korlátozások vagy engedélyezett kategóriák 

– Tömeg figyelembevétele 
Korlátozások széllökések esetén 

– Széllökés terhelési diagramm 
– Széllökés terhelési tényezők 

Légcsavar 
Hajtóműnyomaték vonóerővé alakítása 

– Állászög jelentése 
– Légcsavartoll csavarodás 
– Jég hatása a légcsavaron 

Motor meghibásodása vagy megállása 
– Szélkerék ellenállás 

Légcsavar használat közben fellépő nyomatékok 
– Forgatónyomaték 
– Asszimetrikus légcsavarszél hatása 
– Asszimetrikus légcsavartoll hatása 

Repülőgépre ható erők 
– Vízszintes, egyenes vonalú repülés 
– Egyenes vonalú egyenletes emelkedés 
– Egyenes vonalú egyenletes süllyedés 
– Egyenes vonalú egyenletes siklás 
– Egyenletes koordinált fordulók: 

o bedöntési szög 
o terhelési többszörös 
o fordulósugár 
o egyperses forduló 

4.3.2 Üzemelési eljárások 
Általános 
Repülőgép üzemelése: ICAO Annex 6, Általános követelmények 

– Fogalommeghatározás 
– Alkalmazás 

Különleges üzemelési eljárások és veszélyek (általános aspektusok) 
Zajcsökkentés 

– Zajcsökkentési eljárások 
– Hatása a repülési eljárásokra (indulási, utazó és érkezési eljárások) 
– Leszállópálya behatolások 

Tűz és füst 
– Porlasztótűz 
– Motortűz 
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– Kabin és pilótafülketűz (poroltóanyagok használata a tűz osztályától függöen és poroltó használata) 
– Füst a pilótafülkében (hatásai és megoldás), füst a pilótafülkében és a kabinban (hatásai és megoldás) 

Szélnyírás és Microburst 
– Okai 
– Releváns értékek listája 
– Eljárások szélnyírás és microburst esetén felszállás és leszállás közben 

Vészhelyzeti és elővigyázatossági leszállások 
– Fogalommeghatározás 
– Okok 
– Utasinformálás 
– Evakuáció 
– Leszállás utáni cselekmények 

Szennyezett leszállópálya 
– Szennyezettség fajtái 
– Számított talajsúrlódás és súrlódási együttható 

4.3.3 Repülési teljesítmény és tervezés 
1. Súly és egyensúly: Repülőgépek 
Súly és súlyközéppont számítás okai 
Súlykorlátozások 

– Fontosság a szerkezeti korlátozások betartásánál 
– Fontosság a teljesítmény korlátozások betartásánál 

Légijármű megpakolása 
Fogalmak 

– Súly kifejezése 
– Teher kifejezése (beleértve az üzemanyagot) 

Súlykorlátozások 
– Szerkezetikorlátozások 
– Teljesítménykorlátozások 
– Poggyász raktér korlátozásai 

Tömeg számítása 
– Maximális súlyok felszálláshoz és leszálláshoz 
– Standard súlyok alkalmazása utasokhoz, csomagokhoz és személyzethez 

Tömegközéppont számítás alapjai 
– Fogalom meghatározása 
– Egyensúlyi helyzet 
– Tömegközéppont számításának alapjai 

Repülőgépek tömeg és súlypont adatai részletezve 
Tömeg és súlypont dokumentumok 

– Referencia vonal erőkar 
– Súlyközéppont távolsága a referenciavonaltól számítva 

Tömeg és súlyközéppont meghatározása a repülőgép dokumentációjából 
– BEM fogalma 
– Súlypont helyzet BEM esetén 
– Standard konfigurációtól való eltérés 

Súlypont kiszámítása 
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Módjai 
– Számítási módszerrel 
– Grafikus módszerrel 

Teher és trim dokumentálása 
– Általános megfontolás 
– Teherlevél és súlypont papír repülőgépekhez 

 
2. Teljesítmény: Repülőgépek 
Bemutatkozás 

– Teljesítmény osztályok 
– Repülés szakaszai 
– Repülőgép tömeg, szél, magasság, pályameredekség, pálya állapot hatásai 
– Gradiensek 

Egymotoros repülőgépek 
– Kifejezések meghatározása és sebességek 

Felszállási és leszállási teljesítmény 
– Repülőgép repülési kézikönyvének adatai 

Emelkedés és utazóteljesítmény 
– Repülési adatok felhasználása 
– Sűrűségmagasság fogalma és repülőgép tömegének kapcsolata 
– Üzemképességi időtartam és a különböző előírt gáz és teljesítmény beállítások 
– Hatótávolság mozdulatlan légtömegben eltérő gáz és teljesítménybeállításokkal 

3. Repülés tervezés és ellenőrzés 
Repülés tervezás VFR körülmények között 
VFR navigáció tervezése 

– Útvonalak, repülőterek, talajfeletti és tengerszinti magasságok leolvasása VFR térképekről 
– Kúrzusok és távolságok leolvasása VFR térképekről 
– Repülőterek térképei, és leírásai 
– Kommunikációs és navigációs tervezés adatai 
– Navigációs terv összeállítása 

Üzemanyagtervezés 
– Általános ismeretek 

Repülés előtti üzemanyag számítása 
– Extra üzemanyag kiszámítása 
– Navigációs terv üzemanyag részének kitöltése és teljes mennyiség kiszámítása 

Repülés előtti előkészület 
AIP és NOTAM áttekintése 

– Földi egységek és szolgáltatások 
– Indulási, érkezési és kitérő repülőterek 
– Légifolyosó hálózat és légtérszerkezet 

Meteorológiai előkészületek 
– Releváns meteorológiai adatok beszerzése és értelmezése 

ICAO repülési terv (ATS repterv) 
Egyszeri repülési terv 

– Repülési terv formátuma 
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– Kitöltési rendje 
– Repterv elfogadtatása 

Repülés ellenörzés és repülés közbeni újratervezés 
Repülés ellenörzés 

– Útvonal és idő ellenörzése 
– Repülés közbeni üzemanyag felhasználás ellenörzése 
– A tervezett adatoktól való eltérés esetén újratervezés 

4.3.4 Általános repülőgép ismeretek 
1.Szerkezettan és rendszerek, elektronika, hajtóművek, és vészhelyzeti felszerelés 

Rendszertervezés, terhelések, igénybevétel, karbantartás 
– Terhelések és ezek kombinációinak hatása a szerkezetre 

Szerkezet 
Szárnyak, gépfarok és kormányfelületek 

– Tervezés és konstrukció 
– Szerkezeti elemek és anyagok 
– Igénybevétel 
– Szerkezeti korlátozások 

Törzs, ajtók, talaj, szélvédő és ablakok 
– Tervezés és konstrukció 
– Szerkekezi elemek és anyagok 
– Igénybevétel 
– Szerkezeti korlátozások 

Felhajtóerő termelő és kormány felületek 
– Tervezés és konstrukció 
– Szerkezeti elemek és anyagok 
– Igénybevétel és aero elasztikus vibrálás 
– Szerkezeti korlátozások 

Hidraulika 
Hidromechanika alapjai 
Hidraulikus rendszerek 

– Hidraulika folyadékok: típusai és jellemzői, korlátai 
– Rendszer elemei: tervezés, használat, rendszerek használata korlátozásokkal, kijelzések és vészjelzések 

Futóművek, kerekek, gumi abroncsok, fékek 
Futóművek 

– Típusok és anyagai 
Orrfutókormányzás: kivitelezés és használat 
Fékek 

– Típusai és anyaga 
– Rendszerelemei: tervezés, használat, jelzések, vészjelzések 

Kerekek és gumiabroncsok 
– Típusai és üzemelési korlátozások 

Repülés irányítás 
– Mechanikai és erőrásegítéses rendszerek 
– Vezérlő rendszerek és mechanizáció 
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– Rendszer elemei: tervezés, használat, rendszerek használata korlátozásokkal, kijelzések és 
vészjelzések, beakadások 

Másodlagos irányítási rendszerek 
– Rendszer elemei: tervezés, használat, rendszerek használata korlátozásokkal, kijelzések és vészjelzések 

Jégtelenítő rendszerek 
– Típusai és üzemelésük (pitot és szélvédő fűtés) 

Üzemanyagrendszer 
Dugattyús repülőgépek 

– Rendszer elemei: tervezés, használat, rendszerek használata korlátozásokkal, kijelzések és vészjelzések 
Elektromos rendszer 
Elektromos rendszer: alapjai fogalmak 

– Egyenáram: feszültség, áramerősség, ellenállás, vezetőképesség, Ohm törvénye, erő és munka 
– Váltóáram: feszültség, áramerősség, kitérés, fázis, frekvencia és ellenállás 
– Hálózatok: Soros és párhuzamos kapcsolás 
– Mágneses mező: hatása egy elektromos rendszerben 

Akkumulátorok 
– Típusai, jellegzetességei és korlátozásai 
– Töltés, jellemzői és korlátozásai 

Statikus elektromosság: általános információk 
– Alapfogalmak 
– Statikus kisülés 
– Védekezés interferencia ellen 
– Villámlás hatásai 

Áramtermelés: folyamata, áramelosztása, és felhasználása 
– Egyenáram előállítása: típusok, tervezés, felhasználás, rendszer használata korlátozott üzemmódban, 

jelzések és vészjelzések 
– Váltóáram előállítása: típusok, tervezés, felhasználás, rendszer használata korlátozott üzemmódban, 

jelzések és vészjelzések 
Elektromos rendszer részei 

– Alapvető elemek: kapcsolók, biztosítékok és relék 
Áramelosztás 

– Általános: bus barok, földelés és sorrendiség 
– Egyenáram és váltóáram használata 

Dugattyús motorok 
Általános ismertetés 

– Belsőégésű motorok ismertetése: alapfogalmak és fogalommeghatározás 
– Motorok: Konstrukciók, használat, tartozékai, anyaga 

Üzemanyag 
– Típusok, osztályok, jellemzők, korlátozások 
– Üzemanyag alternatívák: tulajdonságaik, korlátozásaik 

Porlasztó és befecskendező rendszerek 
– Porlasztók: típusok, tervezés, felhasználás, rendszer használata korlátozott üzemmódban, jelzések és 

vészjelzések 
– Befecskendezés: típusok, tervezés, felhasználás, rendszer használata korlátozott üzemmódban, 

jelzések és vészjelzések 
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– Jegesedés veszélyei 
Léghűtő rendszerek 

– Tervezés, felhasználás, rendszer használata korlátozott üzemmódban, jelzések és vészjelzések 
Kenőanyag rendszer 

– Kenőanyagok: fajtái, jellemzői, korlátozásai, 
– Tervezés, felhasználás, rendszer használata korlátozott üzemmódban, jelzések és vészjelzések 

Gyűjtásvezérlés 
– Tervezés, felhasználás, rendszer használata korlátozott üzemmódban, jelzések és vészjelzések 

Keverékszabályozás 
– Kifejezések, keverék jellemzők, szabályzó műszerek, szabályzó karok és visszajelzések 

Légcsavarok 
- Fogalmak és általánosságok: 
- aerodinamikai paraméterek 
- típusok 
- üzemelési módozatok 
- Állandó sebességű légcsavar: felépítése, használata, alkatrészek 
- Légcsavarszabályozás: hozzátartozó kezelőkarok, korlátozott üzemmódú működés visszajelzések és 
vészjelzések 
Teljesítmény és motorkezelés 
- Teljesítmény: motorparaméter hatsai, légköri viszonyok hatásai, korlátozások és erőrásegítő rendszerek 
- Motorszabályozás: Erő és keverékszabályozás a repülés különböző helyzeteiben és korlátozások 
2. Műszerek 
Műszerek és visszajelző rendszerek 
Nyomásmérés 
- Különböző típusok, tervezési módozatok, használata, jellemzői és pontossága 
Hőmérséklet érzékelés 
- Különböző típusok, tervezési módozatok, használata, jellemzői és pontossága 
Üzemanyag mérés 
- Különböző típusok, tervezési módozatok, használata, jellemzői és pontossága 
Átfolyásmérő 
- Különböző típusok, tervezési módozatok, használata, jellemzői és pontossága 
Helyzetjelző rendszer 
- Különböző típusok, tervezési módozatok, használata, jellemzői és pontossága 
Nyomaték mérés 
- Különböző típusok, tervezési módozatok, használata, jellemzői és pontossága 
Sebességmérés 
- Különböző típusok, tervezési módozatok, használata, jellemzői és pontossága 
Aerodinamikai paraméterek jellemzői 
Nyomásmérés 
- Statikus és dinamikus légnyomás, légsűrűség és fogalommeghatározás 
- Tervezés, használat, hiba, pontosság 
Hőmérséklet kijelzés 

– Tervezés, használat, hiba, pontosság 
– Kijelzés 

Magasságmérés 



HajduFly DTO LAPL(A) SEP és TMG képzési kézikönyv 
 

Eredeti kiadás 2022.10.19. oldal 83/92  
 

– Standard légkör 
– Különböző barometrikus referenciák (QNH, QFE, 1013.25) 
– Talajfelszín feletti magasság, indikált tengerszint feletti magasság és ténylges terngerszint feletti 

magasság, sűrűség magasság 
– Tervezés, használat, hiba, pontosság 
– Kijelzés 

Vertikális sebesség kijelzés 
– Tervezés, használat, hiba, pontosság 
– Kijelzés 

Sebesség kijelzés 
– Különböző sebességek: IAS, CAS, TAS (meghatározása, használatuk, kapcsolatuk) 
– Tervezés, használat, hiba, pontosság 
– Kijelzés 

Mágnesesség: mágneses iránytű 
Föld mágneses mezeje 
Mágnese iránytű 

– Tervezés, használat, hiba, adat feldolgozás, pontosság, deviáció 
– Fordulási és gyorsulási hibák 

Giroszkópos berendezések 
Giroszkóp: alapok 

– Fogalommegatározás és tervezés 
– Alapvető tulajdonságok 
– Pontatlanságok, elcsúszás 

Elfordulásjelző 
– Tervezés, használat, hiba, pontosság 

Műhorizont 
– Tervezés, használat, hiba, pontosság 

Giroszkópos irányrendszer 
– Tervezés, használat, hiba, pontosság 

Kommunikációs rendszerek 
Módjai: VHF, HF és SATCOM 

– Alapfogalmak, sávszélességek, üzemelési korlátok, és használata 
Hangforgalmazás 

– Tervezés, általános és felhasználás 
Jelzőrendszerek és közelségérzékelők 
Repülés közben jelző rendszerek 

– Tervezés, használat, kijelzés és jelzések 
Átesés jelzés 

– Tervezés, használat, kijelzés és jelzések 
Kijelző egységek 

– Tervezés, különböző technológiák és korlátozásaik 

4.3.5 Navigáció 
1. Általános navigáció 

Navigáció alapjai 
Naprendszer 
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– A Nap szezonális és látszólagos mozgása 
A Föld 

– Nagykör, kiskör és loxodroma vonal 
– Hosszúsági körök és eltérésük kiszámítása 
– Szélességi körök és küldönbségük kiszámítása 
– Helymeghatározás hosszúsági és szélességi körök használatával 

Idő és időszámítás 
– Látszólagos idő 
– UTC 
– LMT 
– Standard idő 
– Dátumvonal 
– Napfelkelte, napnyugta és az alkony meghatározásai 

Iránymeghatározás 
– Földrajzi észak, mágneses észak és iránytű szerinti észak 
– Iránytű deviációk 
– Mágneses pólusok, isogonalok, földrajzi és mágneses irányok közti külnbségek 

Távolságok 
- Távolság és magasság meghatározására használt mértékegységek a repülésben, tengeri mérföld, mérföld, 
kilométer, méter, láb 
- Átváltás egyik mértékegységről a másikra 
- Tengeri mérföld és a szélességi és hosszúsági fokok közti kapcsolat 
Mágnesesség és iránytűk 
Általános ismeretek 

– Földi mágnesesség 
– Föld mágneses hatásának felbontása horizontális és vertikális komponensekre 
– Variáció éves változása 

Repülőgép mágnesessége 
– Mágneses mezőt kiváltó tényezők 
– Mágneses anyagok távoltartása az iránytűtől 

Térképek 
Különböző vetületek tulajdonságai 

– Mercator vetület 
– Lambert féle tölcsérvetület 

Meridiánok, párhuzamosok, nagykörök és loxodromák ábrázolása 
– Merkator vetületen 
– Lambert vetületen 

Légiközlekedési térképek használata 
– Helymeghatározás 
– Skála és domborzat megjelenítése (ICAO térképeken) 
– Egységes szimbólumok 
– Útvonalak és távolságok mérése 
– Irányszögek és távolságok mérése 

Elemi navigáció 
Alapjai 
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– Útvonal 
– Irány (iránytű szerinti, mágneses, tényleges) 
– Szél sebesség 
– Menetsebesség (IAS, CAS és TAS) 
– Talajhoz viszonyított sebesség 
– ETA – Várható Érkezési Idő 
– Széleltolás és szélrátartás 
– Pozíció fixek meghatározása 

Navigációs tárcsa használata 
– Sebesség 
– Idő 
– Távolság 
– Üzemanyag felhasználás 
– Átváltás 
– Légi sebesség 
– Szélsebesség 
– Tényleges magsság 

Háromszögelés 
– Irány 
– Talajfeletti sebesség 
– Szélsebesség 
– Útvonal és széleltolás szöge 

Elemi navigációs számítások 
– Magasság számítás 
– Megfelelő sebesség meghatározása 

Navigáció repülés közben 
Vizuális helymeghatározás ás alkalmazása repülés közben 
Navigáció a repülés utazó fázisában, fixek használata helymeghatározásra 

– Talajfeletti sebesség korrigálása 
– Útvonal korrigálása 
– Szél sebesség és irány számolás 
– ETA – Várható Érkezési Idő újraszámolása 

Repülési napló vezetése 
Rádiónavigáció 
Rádióhullámok terjedésének alapjai 
Antennák 

– Tulajdonságai 
Hullámok terjedése 

– Különböző freqvenciatartományokon belüli terjedés 
Rádiónavigációs segédeszközök 
Földi rádió iránymérő 

– Működési alapelvek 
– Megjelenítés és értelmezés 
– Lefedettség 
– Hatósugár 
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– Hiba és pontosság 
– Hatósugarat és pontosságot befolyásoló tényezők 

NDB/ADF 
– Működési alapelvek 
– Megjelenítés és értelmezés 
– Lefedettség 
– Hatósugár 
– Hiba és pontosság 
– Hatósugarat és pontosságot befolyásoló tényezők 

VOR 
– Működési alapelvek 
– Megjelenítés és értelmezés 
– Lefedettség 
– Hatósugár 
– Hiba és pontosság 
– Hatósugarat és pontosságot befolyásoló tényezők 

DME 
– Működési alapelvek 
– Megjelenítés és értelmezés 
– Lefedettség 
– Hatósugár 
– Hiba és pontosság 
– Hatósugarat és pontosságot befolyásoló tényezők 

Radar 
Földi radar 

– Működési alapelvek 
– Megjelenítés és értelmezés 
– Lefedettség 
– Hatósugár 
– Hiba és pontosság 
– Hatósugarat és pontosságot befolyásoló tényezők 

Másodlagos radar és transzponder 
– Működési alapelvek 
– Megjelenítés és értelmezés 
– Módok és kódok 

GPS alapú navigáció (ha alkalmazható) 
GPS és FLARM Antennák 

– Tulajdonságai 
GPS, GLONASS, GALILEO 

– Működési alapelvek 
– Használat 
– Hiba és pontosság 
– Hatósugarat és pontosságot befolyásoló tényezők 
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ELŐMENETEL VISSZAELLENŐRZÉSI NAPLÓ 

A képzésben részt vevő növendék neve:  ............................................................... 

 Tárgy Dátum Eredmény Oktató 

 Általános tárgyak    

1 Légijog    

2 Emberi teljesítőképesség    

3 Meteorológia    

4 Kommunikáció    

 Kategória szerint tárgyak    

1 A repülés elmélet    

2 Üzemeltetési eljárások    

3 
Repülési teljesítmény és 
tervezés 

   

4 
Repülőgépek általános 
ismeretei 

   

5 Navigáció     
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Tanfolyami Jelenléti Napló 

Tanfolyam megnevezése:............................................................ 

Tantárgy neve: ............................................................................ 

Dátum: ......................................................................................... 

Oktató neve:................................................................................. 
 

Növendék neve 
Növendék születési 

helye/ideje 
Növendék aláírása 
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Képzési napló pótlap 

 

Feladat: 
 

Növendék neve: 
 
 

Oktató neve: 

Dátum: METAR/TAF: 
 

Felszállás helye: 
 

Tervezett Tényleges 
Repülőgép 

adatai 
Elmélet Felszállások Repidő Elmélet Felszállások Repidő Típus: 

 
Előző oldalról:    

 
 

  

Ezen az oldalon:    
 
 

  
Lajstrom: 
 

Összesen:    
 
 

  

 
Megfelelt 

Nem felelt 
meg 

Megjegyzés: 

    

Leírás: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzések 
 
 

Oktató aláírása: 
 
 

Növendék aláírása: 
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Módosítások Jegyzéke 

Módosítás száma: Módosítás dátuma: Bejegyezve: Aláírás: 
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Szándékosan üresen hagyva 
 


