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PILÓTA LÉGIJÁRMŰ LÉGTÉR

TV. a 
légiközlekedésről

„19.„19.§§. (2) . (2) Nem kell üzemben tartási engedély a természetes Nem kell üzemben tartási engedély a természetes 
személy tulajdonát képező, kizárólag magáncélra használt személy tulajdonát képező, kizárólag magáncélra használt 

(XCVII./95.) polgári légijármű üzemben tartásához”polgári légijármű üzemben tartásához”

üzemben tartás: azon tevékenységek összessége, amelyek 

20/200220/2002 KöViMKöViM

során az üzemben tartóüzemben tartó a légijármű alkalmazási céljának 
megfelelő felhasználását szervezi és irányítja, a légijármű
légialkalmasságánaklégialkalmasságának és üzemképességének fenntartásáról 

d k dik t ábbá ülé k é h jtá átülé k é h jtá át20/2002. 20/2002. KöViMKöViM
rendeletrendelet

a polgári a polgári légijárműlégijármű

gondoskodik, továbbá a repülések végrehajtásátrepülések végrehajtását a 
vonatkozó előírásokkal összhangban szervezi, irányítja és 
felügyeli.

1. 1. §§ (1) E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság Állami (1) E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság Állami 

üzemben tartásának üzemben tartásának 
szakmai feltételeiről szakmai feltételeiről 
és engedélyezési és engedélyezési 

LégijárműLégijármű Lajstromába (a továbbiakban: lajstrom) felvett Lajstromába (a továbbiakban: lajstrom) felvett 
polgári polgári légijárműlégijármű üzemben tartójára terjed ki.üzemben tartójára terjed ki.

eljárásáróleljárásáról



„Do the new EASA rules also apply to non-commercial operations?
R f R l ti (EU) N 965/2012 Ai O ti d d bReference: Regulation (EU) No 965/2012 on Air Operations as amended by 

Regulation (EU) No 800/2013, (EU) 71/2014 and (EU) 83/2014”

„Training flights fall under either Part NCC or Part NCO, 
depending on the aircraft being flown.”

www.easa.europa.euwww.easa.europa.eu



216/2008. „Basic regulation”

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 216/2008/EK RENDELETE 
a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági 

Ügynökség létrehozásárólÜgynökség létrehozásáról

II Annex

www.easa.europa.euwww.easa.europa.eu
II.Annex





XCVII./1995. Légiközlekedési törvény (Ltv)XCVII./1995. Légiközlekedési törvény (Ltv)

•• LtvLtv.. „„2222.. §§ Légiközlekedési,Légiközlekedési, valamintvalamint légiközlekedéssellégiközlekedéssel
összefüggőösszefüggő tevékenységtevékenység -- aa 7171.. §§ 1010.. pontjánakpontjának e)e) ésés h)h)gggg y gy g §§ p jp j )) ))
pontjábanpontjában meghatározottmeghatározott tevékenységtevékenység kivételévelkivételével -- aa
légiközlekedésilégiközlekedési hatóságnakhatóságnak…… azaz adottadott tevékenységretevékenységre
vonatkozóvonatkozó engedélyévelengedélyével folytathatófolytatható....””g yg y yy

•• e)e) aa légilégi járműjármű sportsport--,, valamintvalamint magáncélúmagáncélú alkalmazása,alkalmazása,

•• 12. légi közlekedéssel összefüggő tevékenység:12. légi közlekedéssel összefüggő tevékenység:

•• a) a) aa légi jármű, …gyártása, légi jármű, …gyártása, karbantartása, javításakarbantartása, javítása,,

•• c) a légiközlekedési szakszemélyzet szakirányú c) a légiközlekedési szakszemélyzet szakirányú földi földi 
képzéseképzése,,

•• f) a légi jármű f) a légi jármű földi kiszolgálásaföldi kiszolgálása;;



•• LtLt.. 2929.. §§ ((11)) AA légijárműlégijármű ésés egyesegyes légiközlekedéssellégiközlekedéssel§§ (( )) g jg j gygy gg
kapcsolatoskapcsolatos eszközökeszközök gyártásához,gyártásához, aa javításijavítási ésés
karbantartásikarbantartási tevékenységtevékenység folytatásáhozfolytatásához azaz illetékesilletékes
légiközlekedésilégiközlekedési hatósághatóság engedélyeengedélye szükségesszükségeslégiközlekedésilégiközlekedési hatósághatóság engedélyeengedélye szükségesszükséges



Lt.6. § (1) A magyar légteret az a légijármű veheti
igénybe,igénybe,
a) amely felségjellel és lajstromjellel, illetőleg
jogszabályban meghatározott egyéb azonosító
jelzéssel rendelkezik, továbbá
b) amelynek vezetője a légiközlekedési hatóság, illetve
a katonai légügyi hatóság által kiadott szakszolgálatia katonai légügyi hatóság által kiadott szakszolgálati
engedéllyel rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett feltétel nem(2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett feltétel nem
vonatkozik a kiképzés ideje alatt légijárművezető-
növendék által vezetett légijárműre.



PG KIKÉPZÉSI SZINTEK

PILÓTA LÉGIJÁRMŰ LÉGTÉR

SIKLÓERNYŐS "NÖVENDÉK I"

Oktató irányítása mellett alapfokú gyakorló 
repüléseket végezhet

TV. a 
légiközlekedésről

repüléseket végezhet.

Dátum: ........................  Oktató: ..............................

(XCVII./95.)

52.§.
Az előírásoknak megfelelően siklóernyős 

"A" vizsgát tett

„ Lajstromozásra nem kötelezett 
légijárművet az vezethet…

A  vizsgát tett

Dátum: ........................  Oktató: ..............................

légijárművet az vezethet…

… rendelkezik a hatóság által 
elfogadott tanfolyam elvégzéséről 

SIKLÓERNYŐS "NÖVENDÉK II"

Oktatója iránymutatása alapján, nem turbulens időben
bizonyítvánnyal” magassági korlátozás nélkül  gyakorló repüléseket, 

oktatója jelenlétében középfokú gyakorlati repüléseket
végezhet.

Dátum:.......................... Oktató: ...............................



Lt.6. § (1) A magyar légteret az a légijármű veheti§ ( ) gy g g j
igénybe,
a) amely felségjellel és lajstromjellel, illetőleg
j bál b h tá tt éb ító j l é ljogszabályban meghatározott egyéb azonosító jelzéssel
rendelkezik, továbbá
b)54 amelynek vezetője a légiközlekedési hatóságb) amelynek vezetője a légiközlekedési hatóság,
illetve a katonai légügyi hatóság által kiadott
szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, lajstromozásra
nem kötelezett légijármű esetében a jogszabályban
meghatározott feltételeknek megfelel.
(2) A (1) b k dé b) tjáb lít tt f ltét l(2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett feltétel nem
vonatkozik a kiképzés ideje alatt légijárművezető-
növendék által vezetett légijárműre.növendék által vezetett légijárműre.



PILÓTA LÉGIJÁRMŰ LÉGTÉR

TV. a 
légiközlekedésről

(XCVII./95.)

52.§.

„… vezethet, aki nem szenved a 
külön jogszabályban felsoroltkülön jogszabályban felsorolt 
betegségek, testi hiányosságok 

egyikében sem”

14/2002. EüM rendelet a 
szakszolgálati engedélyek 

é é ü iegészségügyi 
követelményeiről



2001: 5/2001.

Növendék szakszolgálati engedély

PILÓTA

2002: 14/2002 
A polgári légiközlekedési szakszolgálati 
engedélyek egészségügyi feltételeiről ésengedélyek egészségügyi feltételeiről és 

kiadásuk rendjéről

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII.

TV. a 
légiközlekedésről

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. 
törvény (a továbbiakban: Lt.) 53. §-ának (5) és 

(6) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján…

(XCVII./95.)

52.§. pj

Lt. 53.§. (8) A szakszolgálati engedélyek 
kiadásának egészségügyi feltételeit a 

„… vezethet, aki nem szenved a 
külön jogszabályban felsorolt

miniszter az egészségügyért felelős 
miniszterrel, … egyetértésben rendeletben 

határozza meg.

külön jogszabályban felsorolt
betegségek, testi hiányosságok 

egyikében sem”

11.§. A lajstromozásra nem kötelezett 
légijármű vezetőjének 2. Eü minősítéssel kell 

d lk i

14/2002. EüM rendelet a 
szakszolgálati engedélyek 

é é ü i rendelkeznieegészségügyi 
követelményeiről



2009: 32/2009.

Csak a lajstromosokra vonatkozik.

PILÓTA Szakszolgálati engedélyes nem lajstromozottra g g y j
vonatkozik?

A lajstromozásra nem kötelezett légijármű 
tőjé k 2 Eü i ő íté l k ll

TV. a 
légiközlekedésről

vezetőjének 2. Eü minősítéssel kell 
rendelkeznie

(2000 orvosi követelmény nincs

(XCVII./95.)

52.§. (2000. „orvosi követelmény nincs 
meghatározva,

2003. Bírói határozat: „nincs egyértelmű 
„… vezethet, aki nem szenved a 
külön jogszabályban felsorolt „ gy

jogszabály”

2008. A hatóság képviselői elismerik, hogy 

külön jogszabályban felsorolt
betegségek, testi hiányosságok 

egyikében sem”
jogszabály nem írja elő

2010. A hatóság képviselője szerint jogszabály 
előírja )

14/2002. EüM rendelet a 
szakszolgálati engedélyek 

é é ü i előírja.)egészségügyi 
követelményeiről



Lt.12. § (1) A magyar polgári légijármű - a
jogszabályban légijárműnek minősített repülőmodell,
az ejtőernyő és a személyzet által vezetett egyéb
repülőeszköz kivételével a légiközlekedésben akkorrepülőeszköz kivételével - a légiközlekedésben akkor
vehet részt, ha a légiközlekedési hatóság a Magyar
Köztársaság Állami Légijármű Lajstromába (aKöztársaság Állami Légijármű Lajstromába (a
továbbiakban: lajstrom) felvette.



216/2008. „Basic regulation”

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 216/2008/EK RENDELETE 
a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági 

Ügynökség létrehozásárólÜgynökség létrehozásáról

II Annex

www.easa.europa.euwww.easa.europa.eu
II.Annex



„A jogszabályokat, szakmai anyagokat és a kialakult gyakorlatot áttekintve a
Hatóság a következő légijárműveket tekinti lajstromozásra nem kötelezett 
lé ijá ű klégijárműnek:
 ejtőernyő
 repülőgépek, motoros vitorlázó repülők, motoros siklórepülők és motoros 

ikló őksiklóernyők 
legfeljebb két üléssel, amelyek legnagyobb felszálló tömege nem több mint a 
következő:

300 kg szárazföldi együléses légijármű esetében; vagy- 300 kg szárazföldi, együléses légijármű esetében; vagy
- 450 kg szárazföldi, kétüléses légijármű esetében; vagy
- az együléses, legfeljebb 80 kg, vagy kétüléses, legfeljebb 100 kg üres 
tömegű vitorlázórepülők siklórepülők siklóernyők beleértve a lábbaltömegű vitorlázórepülők, siklórepülők, siklóernyők beleértve a lábbal 
indítottakat is;
- bármely más típusú légijármű, melynek legnagyobb üres tömege 
üzemanyaggal együtt legfeljebb 70 kg.”

www.easa.europa.euwww.easa.europa.eu
üzemanyaggal együtt legfeljebb 70 kg.





26/2007. GKM-HM-KvVM rendelet módosítása 2012!

ELTÖRÖLTE A HATÁRSÁVBAN REPÜLÉS TILALMÁT!ELTÖRÖLTE A HATÁRSÁVBAN REPÜLÉS TILALMÁT!

Az ezzel együtt módosított 4/1998-as kormányrendelet:Az ezzel együtt módosított 4/1998 as kormányrendelet:

„9. (1) Jogosulatlanul veszi igénybe a magyar légteret az a 
légijármű, amely az államhatár átrepüléshez szükséges, 
jogszabályban meghatározott engedéllyel, illetve feltételekkel 
nem rendelkezik ”nem rendelkezik.



TERMÉSZETVÉDELMI 
KORLÁTOZÁS

N ülh t k b h jtó ű l f l ltNem repülhetnek be a hajtóművel felszerelt 
légijárművek… ?????



14/2000. KöViM  „J” melléklet



Elsőbbségek
• statikus felhajtóerő

ballon
• dinamikus felhajtóerő

motor nélkül
merev szárnyú (rigid)merev szárnyú (rigid)
rugalmas súlypontkormányzású

(flexibile)(flexibile)
hajlékony struktúra (paraglider) merev

motorral
motoros repülő (UL-plane-Boeing)
motoros súlypontkormányzású (SES)
motoros siklóernyő

• hajtóerővel repülő
dá é ű h jóvadászgép, űrhajó



•• 1979. április    451979. április    45--ös LE (jogalapja az 1964. évi 26.sz.tvr) ös LE (jogalapja az 1964. évi 26.sz.tvr) 

•• Kötelezően alkalmazandó szakmai szabály??????Kötelezően alkalmazandó szakmai szabály??????



14/2000. KöViM rendelet a 
Magyar Köztársaság 

légterében
• kitérési szabályok 
(elsőbbség)légterében 

és repülőterein történő
repülések végrehajtásának 

szabályairól

(elsőbbség)

szabályairól



14/2000. KöViM rendelet a 
Magyar Köztársaság 

légterében • kitérési szabályoklégterében 
és repülőterein történő

repülések végrehajtásának 
szabályairól

kitérési szabályok 
(elsőbbség)

szabályairól



14/2000. KöViM rendelet a Magyar 
Köztársaság légterében 

és repülőterein történő repülések • kitérési szabályok (lejtő)és repülőterein történő repülések 
végrehajtásának szabályairól

• kitérési szabályok (lejtő)



14/2000. KöViM rendelet a 
Magyar Köztársaság 

légterébenlégterében 
és repülőterein történő

repülések végrehajtásának 
szabályairólszabályairól

TERMIK

• kitérési szabályok (elsőbbség)



PILÓTA LÉGIJÁRMŰ LÉGTÉR

TV. a 
légiközlekedésről Rádióval fel nem szerelt légijárműveknek 

útvonalrepülés végrehajtása során el kell kerülniük
(XCVII./95.)

útvonalrepülés végrehajtása során el kell kerülniük 
a működő forgalmi tájékoztató körzeteket.

AFISAFIS

TIZ 

AIP

14/2000 KöViM rendelet a Magyar Köztársaság légterében

AIP

14/2000. KöViM rendelet a Magyar Köztársaság légterében 
és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól



PILÓTA LÉGIJÁRMŰ LÉGTÉR

TV. a 
légiközlekedésről

(XCVII./95.)

Jelek jelzések

14/2000 KöViM rendelet a Magyar Köztársaság légterében

„A” függelék

14/2000. KöViM rendelet a Magyar Köztársaság légterében 
és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól



14/2000. KöViM rendelet a 
Magyar Köztársaság 

légterébenlégterében 
és repülőterein történő

repülések végrehajtásának 
szabályairólszabályairól

150 méter talaj felett (?)

•legkisebb magasság



14/2000. KöViM rendelet a 
Magyar Köztársaság 

légterébenlégterében 
és repülőterein történő

repülések végrehajtásának 
szabályairólszabályairól



14/2000. KöViM  „J” melléklet



14/2000. KöViM rendelet a Magyar Köztársaság légterében 
és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól

LÉGIJÁRMŰ

• lakott terület felett



14/2000. KöViM rendelet a Magyar 
Köztársaság légterében 

és repülőterein történő repülésekés repülőterein történő repülések 
végrehajtásának szabályairól

••ütközések megelőzéseütközések megelőzése••ütközések megelőzéseütközések megelőzése



PILÓTA LÉGIJÁRMŰ LÉGTÉR

TV. a 
légiközlekedésről

(XCVII./95.)
Parancsnok 

felel

VFR

felel

14/2000. KöViM rendelet a Magyar Köztársaság légterében

IFR

14/2000. KöViM rendelet a Magyar Köztársaság légterében 
és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól

Légijármű nem üzemeltethető olyan Tilos légijárművet felelőtlen, vagy gondatlan 
közelségben egy másik légijárműhöz, hogy 
abból összeütközési veszély származzon.

módon üzemeltetni úgy, hogy az 
veszélyeztesse mások életét vagy 

vagyontárgyait.



14/2000. KöViM rendelet a 
Magyar Köztársaság 

légterébenlégterében 
és repülőterein történő

repülések végrehajtásának 
szabályairólszabályairól

• VFR szabály



14/2000. KöViM rendelet a Magyar 
Köztársaság légterében 

és repülőterein történő repülésekés repülőterein történő repülések 
végrehajtásának szabályairól

•• útvonal repülésútvonal repülés•• útvonal repülésútvonal repülés

3.6.2. ,,A” vagy „C” módú 4096 kódbeállítási lehetőséggel rendelkező 3.6.2. ,,A” vagy „C” módú 4096 kódbeállítási lehetőséggel rendelkező 
transzponderrel kell felszerelni azokat a légijárműveket, amelyek VFR transzponderrel kell felszerelni azokat a légijárműveket, amelyek VFR 

szerint:szerint:
….,….,

) 4000 láb (1200 ) AMSL f l tti ll ő ött lé té b űköd k) 4000 láb (1200 ) AMSL f l tti ll ő ött lé té b űköd kc) 4000 láb (1200 m) AMSL feletti nem ellenőrzött légtérben működnek.c) 4000 láb (1200 m) AMSL feletti nem ellenőrzött légtérben működnek.
Ez alól Ez alól kivételt képeznekkivételt képeznek az indulási repülőtér forgalmi körét, légterét és az indulási repülőtér forgalmi körét, légterét és 
az LHSG.. légteret elhagyó az LHSG.. légteret elhagyó hajtómű nélküli légijárművek,hajtómű nélküli légijárművek, ha repülésükről ha repülésükről 
a FISa FIS t előzetesen tájékoztattákt előzetesen tájékoztatták valamint az LHSG légterekben működővalamint az LHSG légterekben működőa FISa FIS--t előzetesen tájékoztatták,t előzetesen tájékoztatták, valamint az LHSG.. légterekben működő valamint az LHSG.. légterekben működő 

légijárművek.légijárművek.



PILÓTA LÉGIJÁRMŰ LÉGTÉR

TV. a 
légiközlekedésről

(XCVII./95.)

Flight Plan

14/2000 KöViM rendelet a Magyar Köztársaság légterében

„E” függelék

14/2000. KöViM rendelet a Magyar Köztársaság légterében 
és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól



JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS
NK NNY NK NNY NK NNY NK NNY NK NNY NK NNY

01 06:32 15:03 06 12 15 43 05 25 16 28 04 23 17 13 03 28 17 55 02 51 18 33

PILÓTA LÉGIJÁRMŰ LÉGTÉR

01 06:32 15:03 06.12 15.43 05.25 16.28 04.23 17.13 03.28 17.55 02.51 18.33

05 06.32 15.07 06.07 15.50 05.17 16.34 04.15 17.19 03.21 18.01 02.49 18.37

10 06 31 15 12 06 00 15 58 05 08 16 42 04 05 17 26 03 14 18 08 02 47 18 40
TV. a 

légiközlekedésről

10 06.31 15.12 06.00 15.58 05.08 16.42 04.05 17.26 03.14 18.08 02.47 18.40

15 06.28 15.19 05.52 16.05 04.58 16.49 03.56 17.33 03.07 18.14 02.46 18.43

20 06 25 15 25 05 43 16 13 04 48 16 56 03 47 17 40 03 01 18 20 02 47 18 45
(XCVII./95.)

Óra idő

20 06.25 15.25 05.43 16.13 04.48 16.56 03.47 17.40 03.01 18.20 02.47 18.45

25 06.20 15.33 05.34 16.21 04.37 17.03 03.38 17.47 02.56 18.26 02.48 18.46

JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBERÓra idő

Napkelte-napnyugta 
táblázat 

JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

NK NNY NK NNY NK NNY NK NNY NK NNY NK NNY

14/2000 KöViM rendelet a Magyar Köztársaság légterében

„F” függelék
01 02.51 18.45 03.22 18.19 04.03 17.26 04.43 16.25 05.28 15.28 06.11 14.56

05 02.53 18.44 03.27 18.14 04.08 17.18 04.48 16.17 05.34 15.22 06.16 14.54

14/2000. KöViM rendelet a Magyar Köztársaság légterében 
és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól

10 02.57 18.42 03.33 18.06 04.15 17.08 04.55 16.07 05.41 15.15 06.21 14.53

15 03.02 18.38 03.40 17.58 04.21 16.58 05.03 15.58 05.09 15.09 06.25 14.54

20 03.07 18.34 03.47 17.49 04.28 16.48 05.10 15.48 05.56 15.04 06.29 14.55

25 03.13 18.28 03.53 17.40 04.35 16.37 05.17 15.40 06.03 14.59 06.31 14.58



A REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA

(NKH: 2009 augusztus)(NKH: 2009.augusztus)
„A repülés biztonságos működéséhez az azt felügyelő hatósági személyzetnek legalább 
olyan szakképzettséggel kell rendelkeznie, mint amilyennel azok bírnak, akiket ellenőrzés 
alá vonnak”alá vonnak”

„Az Annex II. repülőeszközökre nemzeti szabályozást kell kidolgozni, amelynek 
összhangban kell lennie az európai gyakorlattal…”

„A repülőeszközök a repülésben olyan szerkezetek,mint a bicikli, a moped a közúton”

„az arányos szabályozás megköveteli, hogy csak olyan követelményeket állítsunk fel, 
amelyek indokoltak”y

NEMZETI LÉGÜGYI STRATÉGIA  (2011. június 1.)
„a következő évtizedre kíván útmutatóként szolgálni”

„több ponton nem alkottuk meg azokat a jogszabályokat, amelyekre a törvény (1996 óta) 
felhatalmazást ad”felhatalmazást ad

NEM LETT ELFOGADVA????NEM LETT ELFOGADVA????



AKKOR MOST MI VAN????



14/2000. KöViM  „J” melléklet



Rádióval fel nem szerelt légijárműveknek
útvonalrepülés végrehajtása során el kell kerülniükútvonalrepülés végrehajtása során el kell kerülniük 

a működő forgalmi tájékoztató körzeteket.

14/2000. KöViM rendelet a Magyar Köztársaság légterében 
és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól



14/2000. KöViM rendelet a Magyar 
Köztársaság légterében 

és repülőterein történő repülésekés repülőterein történő repülések 
végrehajtásának szabályairól

•• útvonal repülésútvonal repülés•• útvonal repülésútvonal repülés

1200 méter felett bejelenteni!1200 méter felett bejelenteni!1200 méter felett bejelenteni!1200 méter felett bejelenteni!
(Nyugat tájékoztató tel.:  06(Nyugat tájékoztató tel.:  06--11--296296--9191--02, 0602, 06--11--293293--4141--0202
Kelet tájékoztató tel : 06Kelet tájékoztató tel : 06--11--296296--9191--03 0603 06--11--293293--4141--0303Kelet tájékoztató    tel.:  06Kelet tájékoztató    tel.:  06 11 296296 9191 03, 0603, 06 11 293293 4141 0303
Észak tájékoztató  tel.:  06Észak tájékoztató  tel.:  06--11--293293--4141--04)04)



14/2000. KöViM rendelet a Magyar 
Köztársaság légterében 

és repülőterein történő repülésekés repülőterein történő repülések 
végrehajtásának szabályairól



14/2000. KöViM rendelet a 
Magyar Köztársaság 

légterébenlégterében 
és repülőterein történő

repülések végrehajtásának 
szabályairólszabályairól



4/1998-as kormányrendelet:

„9. (1) Jogosulatlanul veszi igénybe a 
magyar légteret az a légijármű, amely az gy g g j y
államhatár átrepüléshez szükséges, 
jogszabályban meghatározott engedéllyel, 
ill t f ltét l kk l d lk ik ”illetve feltételekkel nem rendelkezik.”



Lt.6. § (1) A magyar légteret az a légijármű veheti
i é bigénybe,
…

b)54 amelynek vezetője … lajstromozásra nem kötelezett
légijármű esetében a jogszabályban meghatározottlégijármű esetében a jogszabályban meghatározott
feltételeknek megfelel.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett feltétel nem
vonatkozik a kiképzés ideje alatt légijárművezető-
növendék által vezetett légijárműrenövendék által vezetett légijárműre.



Repülőorvosi minősítés megszerzése:Repülőorvosi minősítés megszerzése:
http://www.nkh.hu/Repules/nyilvantartasok/Documents/AMC_AME%20Rep%C3%

BCl%C5%91orvosi%20vizsg%C3%A1l%C3%B3helyek_20130423.pdf



Sok szerencsét!

Kerekes LKerekes Láászlszlóó
igazságügyiigazságügyi szakszakéértő rtő g g gyg g gy

Tel.: 20/7779139Tel.: 20/7779139
Email: Email: laszlo.kerekeslaszlo.kerekes5555@@gmail.comgmail.com


