SZABAD REPÜLŐK SZÖVETSÉGE
HUNGARIAN FREE FLYING ASSOCIATION

TANDEM SZAKOKTATÓK MEGERŐSÍTŐ TANFOLYAMA
15.00. Regisztráció (jelenléti ív, adatlap)
15.00.-15.30. A tandem repülésekhez kötődő jogszabályok
53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet, … a repülőeszköz … képző szervezetek
engedélyezéséről
SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY NÉLKÜL VÉGEZHETŐ TEVÉKENYSÉGEK
VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEI
3.§. (4) … siklóernyőn tandempilóta tevékenységet, …az a személy végezhet, aki
a) betöltötte a 21. életévét,
b) sikeresen teljesítette az e rendeletben meghatározott képzési és vizsga követelményeket,
c) rendelkezik a polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről,
valamint az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és
tevékenységének szabályairól szóló miniszteri rendeletben előírt hatályos orvosi minősítéssel,
és
d) ha tandempilóta ….
da) tevékenységét nem gazdasági célból végzi, tevékenységét bejelentette a légiközlekedési
hatóságnak, vagy
db) tevékenységét gazdasági célból végzi, rendelkezik a légiközlekedési hatóság által az Lt.
22. §-a szerint kiadott engedéllyel vagy tevékenységét olyan gazdálkodó szervezet
alkalmazottjaként végzi, amely rendelkezik ilyen engedéllyel.
Lt.22. § (1) Légiközlekedési, valamint légiközlekedéssel összefüggő tevékenység … a
légiközlekedési hatóság, … engedélyével folytatható.
(ENGEDÉLY KÉRELEM BEMUTATÁSA)
Az engedély iránti kérelmet a caa@itm.gov.hu Email címre kell eljuttatni
A hatósági eljárási díjat a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 1003200000289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára, kell befizetni.

5. § (1) A légijármű vezetőjének, a repülőeszköz vezetőjének és a légijármű vagy
repülőeszköz vezetői szakszolgálati engedélyt kérelmező növendéknek a repülési idő
nyilvántartására – a légiközlekedési hatóság által rendszeresített formában és tartalommal –
repülési naplót kell vezetnie.
88. § (1) A … siklóernyős oktató vagy tandempilóta, …akkor gyakorolhatja e tevékenységét,
ha a tevékenység végzését megelőzően nem volt 12 hónapnál hosszabb megszakítás
tevékenységének gyakorlásában.
(2) Ha az (1) bekezdésben foglalt feltétel nem teljesül, akkor … a siklóernyős oktatónak vagy
tandempilótának, … elméleti és gyakorlati vizsgát kell tennie.
89. § (1) A siklóernyővel nem gazdasági célú tandempilóta tevékenység, végzésére jogosító
tanúsítvánnyal rendelkező személy e jogosultságát akkor gyakorolhatja, ha a légiközlekedési
hatóság erre a célra rendszeresített formanyomtatványán bejelentette a légiközlekedési
hatóságnak. A bejelentésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) a jogosult neve, bejelentett állandó lakcíme és levelezési címe,
b) a jogosult születési helye és ideje,
c) a jogosultság meghatározása.
95. § (1) A siklóernyős oktatói vagy tandempilóta tevékenységet végezni kívánó személynek
részt kell vennie egy, az e rendelet szerinti képző szervezet által szervezett, elméleti és
gyakorlati képzést tartalmazó tanfolyamon. A tanfolyamnak biztosítania kell, hogy a
növendék megszerezze azokat a kompetenciákat és ismereteket, amelyek alkalmassá teszik
siklóernyőn oktatói vagy tandempilóta tevékenység végzésére. A tanfolyam tematikáját a
képző szervezet alakítja ki. A tematikának legalább a 9. mellékletben meghatározott
témakörökre kell kiterjednie.
97. § (1) Siklóernyős tandempilóta tevékenységet az a személy végezhet, aki
a) rendelkezik legalább 50 óra repülési idővel siklóernyőn, amely tartalmaz legalább egy 20
kilométer-es vagy annál hosszabb távrepülést, és
b) képzésben részesült a 9. melléklet 3. pontjában meghatározott témakörökből.
(2) Gazdasági célú tandemrepülés esetében a tandempilóta tevékenységet végző személynek
az (1) bekezdésben foglaltakon felül rendelkeznie kell további 100 óra repült idővel, amely
tartalmaz legalább 50 nem gazdasági célú tandemrepülést.
99. § (1) A siklóernyős tandempilóta tevékenység végzésére jogosító tanúsítvánnyal
rendelkező személynek joga van siklóernyős tandempilóta tevékenység végzésére olyan
tandem siklóernyőn, amelyen a képzést elvégezte, és az előírt tapasztalatot megszerezte.
(2) A siklóernyős tandempilóta tevékenység végzésére jogosító tanúsítvánnyal rendelkező
személy jogosultságait akkor gyakorolhatja, ha teljesíti a 3. § (4) bekezdésében foglalt további
követelményeket is.

9. melléklet az 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelethez
1. A siklóernyős oktatói és tandempilóta tevékenység végzéséhez szükséges elméleti és
gyakorlati képzés, valamint elméleti és gyakorlati vizsga témakörei
Elméleti és gyakorlati képzés
A siklóernyős oktatói vagy tandempilóta tevékenység végzéséhez szükséges elméleti és
gyakorlati képzést biztosító tanfolyam tematikájának legalább a következő témakörökre kell
kiterjednie:
1.1. aerodinamika,
1.2. meteorológia,
1.3. elsősegélynyújtási ismeretek,
1.4. légijog, beleértve a légterekre és a repülési szabályokra vonatkozó ismereteket,
1.5. siklóernyőzés elmélete,
1.6. repüléstechnika,
1.7. siklóernyős felszerelés ismerete,
1.8. a vészhelyzetek felismerése és elhárítása,
1.9. navigáció,
1.10. természet- és környezetvédelem,
1.11. a végezni kívánt oktatói vagy tandempilóta tevékenységnek megfelelő elméleti és
gyakorlati képzés a 2. vagy 3. pontban meghatározottak szerint.
3. A siklóernyős tandempilóta tevékenység végzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati
képzés, valamint elméleti és gyakorlati vizsga témakörei
3.1. A siklóernyős tandempilóta tevékenységet végezni kívánó személynek az 1.11. pontban
meghatározott képzés keretén belül a következő ismereteket kell megszereznie:
3.1.1. siklóernyős felszereléssel kapcsolatos ismeretek,
3.1.2. indítási módok, repüléstechnika,
3.1.3. vészhelyzetek felismerése és elhárítása,
3.1.4. az utas tájékoztatására vonatkozó és kommunikációs ismeretek.
3.2. A képzésnek az alábbiak közül egy siklóernyő típusra kell vonatkoznia:
3.2.1. lábról indítható motor nélküli tandem siklóernyő,
3.2.2. lábról indítható segédmotoros tandem siklóernyő,
3.2.3. trájkos segédmotoros tandem siklóernyő.

15.40.-16.10. A HFFA tandem képző szervezete
www.hffa.hu
SIKLÓERNYŐS ÜZEMELTETÉSI ÉS KÉPZÉSI KÉZIKÖNYV
VIZSGASZABÁLYZAT
papirok ppt
16.20. -16.50. A tandem képzés szabályai
Felterjesztés
Képzési költség, megegyezéssel, vizsgadíj 10000 Ft
Tandem szakoktató kijelölése
Vizsgára bocsájtás
Írásbeli vizsga
Gyakorlati vizsga
Vizsga igazolása vizsgadokumentumok megőrzése
17.00.-17.45. Tandem repülések szakmai követelményei

17.45.-18.30. Tandem szakoktatók megerősítő vizsgája

