
2023 SIRESZ / Fly Away Éves kötelező továbbképzés oktatók és bevizsgálók/tanúsítók
számára 

  

 

Időpont: 2023. március 12. vasárnap

Helyszín: IBS Office Center – 1021 Budapest, Tárogató út 2-4.

  

  

Az eseményen történő részvétel kötelező:

- Minden oktató számára, aki a 2023. évben SIRESZ / Fly Away égisze alatt kíván oktatni,
szerződni.  

- Mindenki számára, aki a 2023-ban a SIRESZ rendszerében oktatói alapképzésre, illetve P-
tandem (kereskedelmi tandempilóta) vizsgára szeretne jelentkezni.  

- Minden aktív bevizsgáló/tanúsító számára. 

  

Kötelező regisztráció határideje: 2023. február 19.
 

Regisztráció itt: https://forms.gle/gtkVHtzdbhWozEgf7

(KATT a linkre és regisztráld magad.)

  

A regisztráció segíti a munkánkat abban, hogy

- előkészíthessük az oktatói szerződéseket a 2023. évre

- a jelentkezőkkel egyeztetve kialakíthassuk az oktatói / P-tandem képzések ütemtervét.

  

Az esemény nyitott, szeretettel várunk akkor is, ha csak érdeklődőként jössz.  

 

 

 

Képzések és vizsgák egymást követően az alábbi időpontokban lesznek megtartva: 

  9:00 -  9:30          Jelentkezés képzésekre, adminisztráció
  9:30 -13:30          Kötelező éves oktatói továbbképzés
14:00 -16:00          Kötelező éves műszaki vezetői továbbképzés

 



 

 

  

1. 1. KÖTELEZŐ ÉVES OKTATÓI TOVÁBBKÉPZÉS

(9:00-13:30)
  

Tervezett program:  

  

9.00 – 9.30 – adminisztráció 

Kérjük, úgy érkezzetek, hogy a regisztrációt 9.30-ra befejezhessük, hogy tartani tudjuk a napi
ütemtervet. Ergo ha mindenki 9.20-kor fut be, akkor bizony hosszú lesz a nap ;-)

1.) A megszokott módon, az ügymenet gyorsítása, egyszerűsítése érdekében megkötjük az
oktatókkal az éves oktatói szerződéseket.

2.) Ha van bármilyen bepecsételetlen jogosításod, kérjük, hozd magaddal növendéknaplód. Ha
olyan repülési naplód van, amelyben nincs megfelelő rovat a képzettségek bepecsételésére –
hozz igazolványképet és adunk megfelelő naplót hozzá ;-) 

3.) Akinek még nincs oktatási szerződése, annak adunk elérhetőséget az oktatási
szerződésekhez, hogy növendékeitekkel ezzel indíthassátok a szezont. 

 

A továbbképzés témái:
 

1.) Adminisztrációs háttér

Szép Marianna

- szerződéskötés 2023-ra az oktatókkal

- oktatói kártyák

- P-tandem kártyák

- minden, ami növendékeiteket, pilótáitokat érintheti e téren

- oktatási szerződése van-e mindenkinek (amit a növendékekkel köt)

- jelentkezés oktatói és/vagy P-tandem képzésre

- jelentkezés oktatói, P-tandem, szakoktatói vizsgára.

 

2.) Képzési tapasztalatok 

Simonics Péter

- 2022-es tapasztalatok, aktualitások, 

- oktatással kapcsolatos balesetek / külföld is! 

- Hogyan tervezzük az oktatói / P-tandem képzéseket + szakoktatói vizsgákat a 2023.
évben?



 

3.) Naprakész

Fichtinger Gyula, Pereczes Zsolt, Szép Marianna, Szűcs-Gáspár Kinga

- MRLSZ - díjak, licencek

- versenyzés

- szakbizottság alakult

- starthelyeink státusza, aktualitások az SVB életéből

- PP6

- megújult a weboldal és az E-Titkár

- jelenlegi biztosítási opciók, tervek

- EU-TB-kártya, balesetbiztosítás, utasbiztosítás

 

4.) FÓRUM - Új napirendi pont az oktatóin!

Simonics Péter (moderátor)
Szeretnénk, ha nem csak meghallgatnátok az aktualitásokról szóló előadásokat, de a Fórum
keretében aktív részesei is lennétek annak, hogy fontos, mindenkit érintő kérdésekről megosszuk
egymással tapasztalatainkat és közösen gondolkodjunk. Három téma köré építjük most
beszélgetéseinket - kérjük, gondolkodjatok el rajta előzetesen:
 

4.1.) Az oktatáshoz használt felszerelések

4.2.) Meddig terjed az oktató lelkiismereti felelőssége?

4.3.) Hogyan lehetne a baleseti kockázatot csökkenteni?

azaz, mit tehet az oktató annak érdekében, hogy

tanfolyam ideje alatt a növendékek és
tanfolyam után a végzett pilóták minél kisebb baleseti kockázattal repüljenek?

 

 

 

2. KÖTELEZŐ ÉVES MŰSZAKI VEZETŐI TOVÁBBKÉPZÉS
(14:00 - 16:00)

  

Tervezett program:

14:00 - 14:30 (adminisztráció)  

14:30 - 16:00 TOVÁBBKÉPZÉS BEVIZSGÁLÓK/TANÚSÍTÓK SZÁMÁRA

1. a tanúsítás alapjául szolgáló jogszabály (21/2015. (V. 4.) NFM rendelet a légijárművek
gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról)

2. működési kézikönyv



3. bevizsgálás / tanúsítás okmányai, a dokumentálás módja, elemei

4. KEM használata

5. tanúsítási okmányok igénylése (helyben átvételi lehetőség)

6. helyben felvetett szakmai kérdések

 

 

  

3. JELENTKEZÉS OKTATÓI ALAPKÉPZÉSRE / P-TANDEM VIZSGÁRA /
SZAKOKTATÓI VIZSGÁRA

(9:00-9:30)

Amennyiben jelentkezni szeretnél

-         oktatói képzésre és vizsgára

-         P-tandem képzésre és vizsgára

-         szakoktatói vizsgára

várunk március 12-én az éves kötelező oktatói képzésen.
 

Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével tudsz február 19-ig: https://forms.gle/et917Z5qr8Mbdo4u5
 

A végleges képzési időpontok, vizsgadátumok kitűzésével igyekszünk a jelentkezők igényeihez,
lehetőségeihez igazodni.
 

 

------------------------
 

Várunk szeretettel éves kötelező oktatói továbbképzésünkön!
 

 

Simonics Péter képzésvezető

a SIRESZ és a Fly Away csapata nevében
 

UI.: Amennyiben bármilyen kérdésed van az eseménnyel kapcsolatban, kérjük küldd meg
a kepzes@siresz.hu és a szep.marianna@siresz.hu címre – igyekszünk mielőbb válaszolni,
segíteni.  
 


