
27/2014. (IV. 30.) NFM rendelet 

a polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az 
egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének 
szabályairól 

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés k) pontjában, 

(k) a miniszter, hogy egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben a szakszolgálati 
engedélyek kiadásának egészségügyi feltételeit,) 

a 3. § tekintetében (3. § A repülő-egészségügyi alkalmasságról az AMS, az AeMC vagy az 
adott osztályra kijelölt AME orvosi minősítést ad ki.) a légiközlekedésről szóló 1995. évi 
XCVII. törvény 53. § (6) és (8) bekezdésében 

LT IV. Fejezet 

A légiközlekedés szakszemélyzete 

A szakszolgálati engedély 

Lt.53. § (1) A szakszolgálati engedély azt igazolja, hogy a légijármű vezetője, illetve a 
szakszemélyzet tagja az adott tevékenység ellátására szakmailag, továbbá egészségügyi és 
közbiztonsági szempontból alkalmas. 

((6)  A szakszemélyzet tagjai egészségügyi alkalmasságának megállapítását végző szervet a 
miniszter, illetve a honvédelemért felelős miniszter az egészségügyért felelős miniszter 
egyetértésével kiadott rendeletben jelöli ki.) 

(8)A szakszolgálati engedélyek kiadásának egészségügyi feltételeit a miniszter az 
egészségügyért felelős miniszterrel, illetve a honvédelemért felelős miniszter az 
egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg. 

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) 
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások 
miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el: 

1. A rendelet hatálya 

1. § E rendelet hatálya a polgári légiközlekedés szakszemélyzetére, az egyes lajstromozásra 
nem kötelezett járművek vezetőjére, a repülőorvosi központra, a kijelölt vizsgáló 
repülőorvosra és a légiközlekedési hatóságra terjed ki. 

 

 

Megjegyzés [TZs1]: (sztem, az, ami 
szakszóval is végezhető, és azzal is 
szeretnék, pl UL. Ide keverni a siklóernyőt 
azt jelentheti, hogy lehet siklóernyőre is 
szakszót szerezni.)



2. Értelmező rendelkezések 

2. § E rendelet alkalmazásában: 

5. orvosi minősítés: a szakszolgálati engedély elnyeréséhez, illetve meghosszabbításához 
előírt repülő-egészségügyi alkalmasság hatósági minősítését igazoló okmány, amely 
közigazgatási hatósági eljárás keretében kerül kiállításra az AME, az AeMC vagy a 
légiközlekedési hatóság által; 

6. repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy a vizsgált személy 
egészségügyi szempontból alkalmas a repülési szakszolgálatok és tevékenységek 
ellátására, valamint az 1. és 2. osztályú és az LAPL orvosi minősítés vonatkozásában a MED 
rész A. alrész MED.A.010 pontjának második francia bekezdésében meghatározott fogalom; 

11. siklóernyő: olyan, személyzet által vezetett egyéb repülőeszköz, amelynek kormányzása 
aerodinamikai vagy súlypont áthelyezéses módon külön és együttesen is lehetséges, a szárny 
alakját az áramlás biztosítja, szabadesésben történő nyitásra nem alkalmas, vezetője a 
szárnyon több felfüggesztési ponthoz csatlakozik; 

Véleményem szerint az LT ránk vonatkozó része nem változott, így a zavar továbbra is fenn 
áll, illetve a rendelet értelmében biztosítani kellene a siklórepülők szakszolgálati engedély 
szerzésének lehetőségét. A miniszter azonban továbbra sem tett eleget a ránk vonatkozó 
hiányzó szabályozásról, miszerint: 

III. Fejezet 

A légiközlekedés szabályai 

Lt.52. § (3) Lajstromozásra nem kötelezett légijárművet az vezethet, aki nem szenved a 
külön jogszabályban felsorolt betegségek vagy testi hiányosságok egyikében sem, és aki a 
légiközlekedési hatóság által engedélyezett tanfolyam elvégzéséről bizonyítvánnyal 
rendelkezik. 

(6) A lajstromozásra nem kötelezett légijárművel folytatott repülések és az azokkal 
összefüggő tevékenységek végrehajtásának szabályait a miniszter rendeletben állapítja meg. 

 

 

Piros dőlt betűkkel az LT szószerinti idézete. 

 

Megjegyzés [TZs2]: Kivéve a D-beg! 

Megjegyzés [TZs3]: Sztem ez még 
mindig nem az! 

Megjegyzés [TZs4]: Mikor?? 
 


