
Beszámoló a HFFA 2018 évi tevékenységéről 

 

Képzés: 

 

A szövetségünkhöz tartozó klubok 2018-ban a HFFA képzési engedélye alapján folytatták 

siklóernyős és sárkányrepülő oktatásaikat. Az MRSz képzési rendszere megszűnt, maga az 

MRSz is megszűnt bármiféle repülős-szakmai vagy sporttevékenységet folytatni. Az 53/2016-

os NFM rendelet új követelményeket támasztott a képző szervezetek szabályozása és 

működtetése területén. Ennek a követelménynek eleget téve szervezetünk benyújtotta a 

rendelet előírásainak megfelelően átdolgozott új „Üzemeltetési és képzési kézikönyv”-et. 

Hosszas hatósági egyeztetés és a július 10-i helyszíni audit után a hatóság észrevételei szerint 

módosítva határidőre beadtuk a kért dokumentumokat. 9 oktatói továbbképzésen 66 

siklóernyős és 11 sárkányrepülő oktató, valamint 47 siklóernyős és 11 sárkányrepülő 

vizsgáztató vizsgázott le és kapta meg a HFFA képző szervezetének megbízólevelét.  

A képző szervezet belső auditjai a fenti tevékenység miatt halasztódtak, az átmeneti időszak 

nehézkesen volt kezelhető. 

Február 23-tól március 11-ig 11 jelentkezővel tartottunk új oktatói tanfolyamot. Ezen hárman 

vizsgáztak sikeresen de még egyikük sem teljesítette az oktatói gyakorlati feltételeket, így 

nem lett új jogosított oktatónk. Ebben az évben a szlovén szövetség kérésére – hasonlóan a 

tavalyi horvát hatósági felkéréshez – elvégeztük egy pilóta háti- és trikeos-motoros 

siklóernyős oktatói képzését. 

 

 

REBISZ:  

Sajnos a tavalyi év beszámolója erre az évre is érvényes. A hatóság adminisztratív okokra 

hivatkozva elutasította önálló ReEBISz szervezeti kérelmünket. Azóta a hatóság is 

átszerveződött, nagy a zavar, hogy mivel kihez kellene fordulni. Továbbra is tervezzük önálló 

REBISz szervezet felállítását. 

 

Tanúsító szervezet 

 

A Szabad Repülők Szövetsége 2011. októberében az NKH LI-től önálló jogon Tanúsító 

szervezeti engedélyt kapott. 2015. augusztustól hatályba lépett az új tanúsításokra és tanúsító 

szervezetekre vonatkozó rendelet. A rendelet alapján átdolgozott  kézikönyvből dolgozunk 

illetve ez alapján tartjuk szakmai továbbképzéseinket és az ebben szereplő követelmények 

alapján auditáljuk bevizsgálóink tevékenységét. Az elmúlt években 24 bevizsgálót 

ellenőriztünk audittal. 

A területet szabályozó rendelet átalakítás illetve újra szabályozás alatt van. Természetesen a 

legnagyobb hazai siklórepülő szakmai szervezettel való egyeztetés nélkül. 

Szövetségünk tanúsító szervezete jelenleg 39 siklóernyős és 6 sárkányrepülő bevizsgálóval 

működik. 

 

Repülési területek 
 

A starthelyek kezelésére és támogatási rendszerére vonatkozóan közgyűlésünk megszavazta, 

hogy ebben az évben is a SIRESz-szel közös Starthely Vegyes Bizottság hozzon döntéseket. 

Erről az SVB külön beszámolót készített, amelyet honlapunkon közzéteszünk. 

 

Pénzügyi beszámoló 

 



A pénzügyi mutatók alapján a tervezett létszámot és ezáltal bevételt a tervezetthez képest 

mintegy 27%-al sikerül túlhaladni. 2009 óta nem volt szervezetünkben ekkora nyilvántartott 

létszám. Ez mindenképp tevékenységünk sikerét jelzi. Minden kiadást a közgyűlésen 

eldöntötteknek megfelelően a tervvel arányosan végeztünk. Eltérések csak olyan helyen 

mutatkoznak, ahol a növelt létszám miatt a költség is nagyobb (tovább fizetett díjak) 

Megőriztük a szervezet pénzét, az előző évi lekötésünkhöz nem kellett nyúlnunk.  

 

Támogattuk a Siklórepülő Szakág tevékenységét azzal, hogy pénzügyi támogatásaikat elő-

finanszíroztuk. 

 

A pénzügyi helyzetről rendszeresen beszámoltunk honlapunkon, pénzügyi tevékenységünk 

átláthatóbb, mint bármely más, hasonló szervezeté. 

A részletes adatokkal bíró beszámolót a beszámolóhoz mellékeljük. 

 

Nemzetközi kapcsolatok 

 

Január 27-28 között küldöttünk révén részt vettünk az EHPU (Európai Siklóernyős és 

Sárkányrepülő Unió) éves konferenciáján a szlovéniai Brdo-ban.  

Észrevételeinket a hazai helyzet ismertetésével ezen az ülésen is megtettük, azonban továbbra 

sem tudjuk kamatoztatni, hogy az egyetlen magyar repülős szakmai szervezet vagyunk, akik 

képviseljük a sportrepülő szakmát, és így a magyarországi bedolgozók vagyunk az EHPU-n 

keresztül az EAS (Europe Airsport) azaz az EASA szakmai csatornájába. 

Június 8-10 között 3 fős küldöttséggel vettünk részt Nizzában az ESTC (az EHPU képzési és 

biztonsági munkacsoportja) éves munkacsoport ülésén, amelyről honlapunkon beszámoltunk. 

A következő évben az EHPU konferenciája Madridban lesz 2019. január 9-10-én. 

 

 

 


