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52.1

BEVEZETÉS

52.1.1

Jelen eljárás célja

Jelen eljárás összefoglalja a siklóernyők légialkalmassági felülvizsgálatát végző
személyek és tanúsító szervezetek hatósági jóváhagyásának követelményeit, a
hatósági engedéllyel járó jogosultságokat valamint az engedély érvényességének
fenntartására vonatkozó szabályokat.

52.1.2

Jelen eljárás változásainak követése
Érvényesség

Verzió

Rev. 1

Kezdete

Vége

2009.ápr.28.

2010.ápr.20.

Készítette /
Módosította

Megjegyzés / módosítás

Patyi Balázs
rep. műsz. fel.

Első kiadás

Rev. 2

2010.ápr.21.

2011.jan.14

Patyi Balázs
rep. műsz. fel.

Személyek engedélyének neve,
személyazonosság
igazolása
változott. Szervezetekre vonatkozó
követelmények pontosítása 63/2001
KöViM rendelet szerint.

Rev 3

2011.jan.15

Érvényben

Patyi Balázs
rep. műsz. fel.

Hatóság
elnevezése
változott.
Szöveg, elnevezések pontosítása.

52.1.3

Jogszabályi háttér

A többször módosított, légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII Törvény
(továbbiakban: Lt.), végrehajtásáról szóló, többször módosított 141/1995. (XI. 30.)
Kormányrendelet, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóságról hozott 263/2006 (XII.
20.) Kormányrendelet kijelölése és felhatalmazása alapján Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légügyi Hivatala (továbbiakban: hatóság) Magyarországon az illetékes
elsőfokú polgári légiközlekedési hatóság. Másodfokon a Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja jár el.
A siklóernyők légialkalmassági vizsgálatát a 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet és
annak 12. melléklete tartalmazza, mely szerint a légialkalmassági felülvizsgálatot
hatóság által feljogosított szakműhely vagy személy végezheti, a légialkalmasság
tanúsítását hatóság által külön erre a tevékenységre feljogosított szervezet végzi
(légialkalmassági tanúsítvány kiadása, meghosszabbítása).
A légialkalmassági felülvizsgálatot végző személyek engedélyezésének szabályait
jelen eljárás tartalmazza, melyeket a hatóság a kérelem elbírálása során, mérlegelési
jogkörében követ.
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52.2

SIKLÓERNYŐ LÉGIALKALMASSÁG
GÁLÓ ENGEDÉLY

52.2.1

Követelmények

FELÜLVIZS-

Siklóernyő légialkalmasság felülvizsgáló engedély megszerzéséhez az alábbi
követelményeket kell teljesíteni:
Betöltött 21. életév
Felsőfokú műszaki végzettség + minimálisan 4 év siklóernyőzésben szerzett
tapasztalat, vagy középfokú műszaki végzettség + minimálisan 8 év
siklóernyőzésben szerzett tapasztalat. A Tapasztalati követelményből
minimálisan 1 év siklóernyő üzemképesség tanúsító személy felügyelete alatti
munkavégzés kell, hogy legyen.
Siklóernyő légialkalmasság felülvizsgáló, Hatóság által jóváhagyott tanfolyam
elvégzése, melynek minimálisan a következő ismereteket kell tartalmaznia:
Siklóernyők műszaki vizsgálatának rendszere
Szemrevételezéses ernyővizsgálat
Zsinórzat szemrevételezéses vizsgálata
Ernyő szimmetria vizsgálat
Ernyő trimmelés
Légáteresztés mérés
Kupola anyagának szakító vizsgálata
Dokumentációs rendszer
Amennyiben a kérelmező korábban bármely, Hatóság által jogosított
szervezet megbízásával siklóernyő légialkalmasság felülvizsgáló személyként
dolgozott minimum 2 évig a kérelem beérkezését megelőző 3 éven belül, a
hatóság a tapasztalati és siklóernyő légialkalmasság felülvizsgáló tanfolyami
követelményt teljesítettnek tekintheti.
Közbiztonsági alkalmasság az 1995. évi XCVII. Törvény 3/A § és 53. §-a
alapján

52.2.2

Az engedély kiadásával, érvényességének fenntartásával
kapcsolatos szabályok

A hatósági engedély egy évre kerül kiadásra. Siklóernyő légialkalmasság
felülvizsgáló személynek munkanaplót kell vezetnie melynek minimálisan a
következőket kell tartalmaznia:
Vizsgálat dátuma
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Vizsgált ernyő adatai (gyártó, típus, egyedi azonosító)
Elvégzett vizsgálatok
A siklóernyő üzemképességére vonatkozó megállapítás
Aláírás
Az engedély érvényességének meghosszabbításakor az előző évi munkanapló
másolatát a hatóság részére be kell nyújtani. Az engedély meghosszabbításának
feltétele a megelőző évben minimum 15 siklóernyőn légialkalmassági felülvizsgálat
elvégzése.

52.2.3

Jogosultságok

Siklóernyő légialkalmasság felülvizsgáló engedéllyel (formátuma megtalálható jelen
eljárás mellékletében) rendelkező személy jogosult siklóernyő, lábról induló
segédmotoros siklóernyő és trikeról induló siklóernyő illetve azok segédmotorjai és
légcsavarjai valamint csörlőberendezései légialkalmassági felülvizsgálatainak
személyes elvégzésére illetve a még megbízással nem rendelkező személy
közvetlen felügyeletére a vizsgálatok elvégzésekor.
A siklóernyő, lábról induló segédmotoros siklóernyő és trikeról induló siklóernyő
légialkalmassági tanúsítványába ill. a törzskönyvébe a légialkalmasságra vonatkozó
megállapítás bejegyzésére csak hatóság által erre a célra jóváhagyott szervezet
jogosult.

52.2.4

Kérelem benyújtása

Siklóernyő légialkalmasság felülvizsgáló engedély megszerzésére irányuló kérelmet
írásban kell a hatósághoz előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a következő
dokumentumokat:
Születési anyakönyvi kivonat másolata vagy egyéb személyazonosító
igazolvány másolata
Műszaki alapképzettségi bizonyítvány/oklevél másolata
Siklóernyő légialkalmasság felülvizsgáló tanfolyam elvégzésének igazolása
Tapasztalatot igazoló dokumentumok, melyek lehetnek:
Kérelmező nyilatkozata a szerzett tapasztalatokról (szakmai önéletrajz)
Repülési napló másolata
Alkalmazó szervezet igazolása korábbi releváns munkavégzésről
Felügyelő személy nyilatkozata a felügyelet alatti munkavégzésről
Eljárási díj befizetésének igazolása (3/2002 GKM rendelet 113. díjtétele
helyett a 23. díjtételnek megfelelő díj alkalmazandó első kiadáskor,
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meghosszabbításkor 2200 Ft általános eljárási illetéket kell illetékbélyegen
leróni)
Közbiztonsági követelményeknek való megfelelés igazolása (pl.: erkölcsi
bizonyítvány)

52.3

SIKLÓERNYŐS LÉGIALKALMASSÁG
SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSA

52.3.1

Követelmények

TANÚSÍTÓ

A hatóság a 63/2001 KöViM rendelet 39. §-a értelmében az alábbi követelmények
teljesülése esetén hagyja jóvá a szervezetet siklóernyők légialkalmasságának
tanúsítására:
A kérelmező gazdálkodó szervezet
Rendelkezik megfelelő szakmai felkészültségű vizsgáló személyzettel
(minimum két hatóság által feljogosított légialkalmasság felülvizsgáló
személlyel, SzMSz melléklet: légialkalmassági felülvizsgálatot végző
személyek és tanúsító személyek listája),
Rendelkezik vizsgáló berendezésekkel, eszközökkel, laboratóriummal (SzMSz
melléklet: rendelkezésre álló vizsgáló berendezések, laborok leírása),
Rendelkezik műszaki és vizsgálati előírások gyűjteményével (SzMSz
melléklet: légialkalmassági felülvizsgálati eljárás, dokumentációs rendszer
leírása, tanúsítási eljárás, alkalmazott formanyomtatványok mintái stb.)
Rendelkezik érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel,
Rendelkezik megfelelő minőségbiztosítási szervezettel (SzMSz melléklet:
minőségbiztosítási eljárás, stb.),
Rendelkezik a hatóság által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzattal.
(SzMSz törzsszöveg: szervezeti felépítés, feladat és felelősségi körök
meghatározása, kinevezés és visszahívás rendszere, nem megfelelő
működésre vonatkozó eljárás, stb.)

52.3.2

A jóváhagyás kiadásával, érvényességének fenntartásával
kapcsolatos szabályok

Az engedély az alábbi feltételek teljesülése esetén egy éves időtartamra érvényes:
A szervezet folyamatosan teljesíti a kezdeti jóváhagyás követelményeit
A szervezet minden, a jóváhagyást érintő változást 8 napon belül bejelent a
hatóságnak
A szervezet folyamatosan megfelel az érvényben lévő jogszabályoknak
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A szervezet hozzáférhető a hatóság számára ellenőrzések lebonyolítása
során.

52.3.3

Jogosultságok

Siklóernyő légialkalmasság tanúsító engedéllyel (formátuma egyszerűsített
határozat) rendelkező szervezet a jóváhagyott eljárásainak megfelelően jogosult a
siklóernyő, lábról induló segédmotoros siklóernyő és trikeról induló siklóernyő
légialkalmassági tanúsítványába a légialkalmasságra vonatkozó megállapítás
bejegyzésére valamint a légialkalmassági tanúsítvány kiállítására.
A fenti jogosultságok csak az itt részletezett külön hatósági engedély birtokában
gyakorolhatóak, ezen tevékenységek végzésére az üzemben tartói engedély nem
jogosít.

52.3.4

Kérelem benyújtása

Siklóernyő légialkalmasság tanúsító engedély megszerzésére irányuló kérelmet
írásban kell a hatósághoz előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a következő
dokumentumokat:
Szervezet bejegyzésének igazolása
Szervezeti és működési szabályzat annak mellékleteivel egységes
formátumban hatósági jóváhagyó oldallal és tartalomjegyzékkel két eredeti
példányban (javasolt érvényes oldalak jegyzékét is készíteni a későbbi
módosítások megkönnyítése érdekében)
Szervezetben tevékenykedő légialkalmasság felülvizsgáló és tanúsító
személyek nyilatkozata arról a tényről, hogy a szervezet keretein belül
gyakorolják tevékenységüket
Eljárási díj befizetésének igazolása (3/2002 GKM rendelet 114. díjtétele
helyett a 23. díjtételnek megfelelő díj alkalmazandó első kiadáskor és
engedély meghosszabbításakor is)
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52.4

MELLÉKLETEK

52.4.1

Légialkalmasság felülvizsgáló engedély minta

Külön dokumentumként csatolva (1 oldal)
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