
Beszámoló a HFFA 2022 évi tevékenységéről 
 
Ebben az évben eddig szövetségünk 30 egyesületben 1238 pilótát regisztrált. Ez az előző 
évihez hasonló. 
 
Tagszervezeteink sportolói érdekében képviseljük a szövetséget a Magyar Repülő és 
Légisport Szövetségben és lehetőségeinkhez mérten támogatjuk a hazai siklórepülő sportot. 
Ebben az évben erre közel 600 ezer Ft támogatást nyújtottunk. 
 
Tagjaink érdekében a szabályozás ésszerűbbé éseurópaibbá tétele érdekében tárgyalásokat 
folytattunk az ITM államtitkárságával, és a BM Egészségpolitikai Főosztáyán is, de jogalkotói 
szinten a Légügyi Hatóságot is beleértve teljes szakmai dilettantizmussal találkoztunk. 
Deregulációs javaslataink elől teljes mértékben elzárkóznak. Sajnos ebben a kérdésben a 
Magyar Repülő és Légisport Szövetségtől sem kaptunk támogatást. 
 
Az év elején gyűjtést szerveztünk az ukrajnai háború elől menekülők megsegítésére, az erre 
jött 427 ezer Ft támogatást kiegészítve mintegy 455 ezer Ftot fordítottunk a határ menti étel és 
csomagosztásra. 
 
Elismerések: 
 
Szövetségünk elnöksége 2007-ben alapította a Szécsi Gáborról elnevezett fAIR PLAY díjat. 
15-ik alkalommal adjuk át ezt az elismerést, erre az évre a díjra a Magyar Barlangi 
Mentőszolgálatot javasolja elnökségünk, a fáról mentések ügyeleti rendszerének kiépítéséért 
és a mentések önzetlen szervezéséért. 
 
A 2011-ben a „Képzésért és a biztonságért” alapított Manyhárt Éva díjra pedig erre az évre a 
Műegyetemi Sportrepülő Egyesület vezetőségét jelöljük a HHH repülésért történt 
visszaszerzése érdekében tett munkájuk miatt. 
 
Képzés: 
 
A szövetségünkhöz tartozó klubok 2022-ben is a HFFA képzési engedélye alapján 
folytathatták siklóernyős és sárkányrepülő oktatásaikat.  
 
Az éves továbbképzést on-line módszerrel oldottuk meg, amelyet 59 siklóernyős és 7 
sárkányrepülő oktató hallgatott meg, 3 siklóernyős csörlő segédoktató vizsgázott 
eredményesen és 6 fő tett sikeres tandem pilóta vizsgát. Új oktatói vizsgára senki sem 
jelentkezett. 
 
Az oktatók belső ellenőrzését a belső audit tervünk alapján a képzésen való részvétel 
ellenőrzésén keresztül végeztük el. Sok oktatónk nincs tisztában az alapvető jogszabályi 
előírásokkal, sokan egyáltalán nincsenek képben az online rendszer használatát illetően sem 
(orvosik feltöltése, repidők nyilvántartása, jogosítások bejegyzése, vizsgák igazolása). 
Problémák vannak a startkönyv vezetését és a képzettségi tanúsítvány szerepét illetően is. 
Fentiek miatt hatósági eljárások is zajlanak, mert az oktatók egy része nem tájékoztatja klubja 
pilótáit, növendékeit a követelményekről. Sok oktató a szervezetbe be nem jelentett 
növendéket oktat jogszabály ellenesen. 
Kevéssé ismert az események bejelentési kötelezettségének, vagy a fáról mentésekhez 
szükséges információk eljuttatásának módszere. 
 



Tanúsító szervezet 
 
A Szabad Repülők Szövetsége 2011 októberében az NKH LI-től önálló jogon Tanúsító 
szervezeti engedélyt kapott.  
 
2022-ben 59 bevizsgáló végezte el az éves továbbképzést, köztük 28 siklóernyő „B” 
bevizsgáló, 16 siklóernyő „A” bevizsgáló, 5 sárkányrepülő bevizsgáló, 9 motor és légcsavar 
bevizsgáló és 17 csörlő bevizsgáló. 
 
Belső auditunk során feltártuk, hogy a bevizsgálók egy része nincs tisztában a vizsgálat 
adminisztrálásával az online rendszerben. 1426 hozzánk bejelentett repülőeszközből 267 
valamilyen módon nem alkalmas, vagy lejárt megfelelőségű, vagy sosem volt vizsgálva.  
 
A Légügyi Hatóság is auditálta tanúsító szervezetünket és a jogi megfelelőség terén – annak 
ellenére, hogy a legutóbbi audit óta jogszabályi változás nemtörtént – 11 eltérést tárt fel. A 
helyesbítésekre vonatkozó tervet határidőre beadtuk, reakció még nem érkezett rá. 
 
December 1-én megtartottuk az éves kötelező továbbképzést, amelyen bemutattuk a hatósági 
auditon feltárt jogszabályi eltérések módosításait, hogy a bevizsgálók már az új 
dokumentumok és módosított szabályozás szerint tudják folytatni tevékenységüket. A 
továbbképzés felvételre került a bevizsgálók folyamatosan küldik be a kontroll vizsga 
kérdéseire válaszaikat és a kért adatokat. 
 
REBISZ: 
  
A REBISz szervezet beszámolóját külön olvashatjátok. 
 
Repülési területek 
 
A starthelyek támogatására ebben az évben mintegy 4 mFt jött be. 
Elosztásáról a Starthely vegyes Bizottság külön beszámolót készít. 
 
Pénzügyi beszámoló 
 
Az éves pénzügyi terv alapján a bevétel a tervezettnek megfelelően alakul.  
 
A kiadásokban a tervezettől való eltéréseket az alábbi területeken tapasztalhatunk: 
A képzési bevétel a tervezettnél kisebb ugyan, de képzési kiadások ez évben minimálisak. 
Az EHPU konferenciára az eredetileg tervezett egy fő képviselet helyett ketten utaztak, mert 
az ott folyó munkába aktívabban kapcsolódtunk be. 
Az irodaszer főként a nyomtató kazetta vásárlás és számítógép karbantartás miatt a 
tervezettnél több. 
A sporttámogatás a tervezetthez képest több, mint kétszeres, mert itt jelenik meg az ukrán 
segélynyújtási akció kiadása is. 
A starthely támogatások kifizetése még nem zárult le. 
A többi kiadási tétel a közgyűlésen eldöntötteknek megfelelően a tervvel arányos.  
Így összességében a maradvány a tervezettnek megfelelően alakul az év végére. 
 
Ebben az évben is megőriztük a szervezet pénzét, egyenlőre az előző évi lekötésünkhöz nem 
kellett nyúlnunk.  
 



Működési támogatásért pályáztunk a NEA pályázatán a Bethlen Gábor alapkezelő ZRt-nél, de 
azt érvénytelenségre hivatkozva a pályáztató elutasította. 
 
A részletes adatokkal bíró elszámolást a beszámolóhoz mellékeljük. 
 
Nemzetközi kapcsolatok 
 
Június 18-19-én két küldöttünk révén részt vettünk Nizzában az ESTC ülésen (az EHPU 
biztonsági és képzési bizottsága) és februárban az EHPU (Európai Siklóernyős és 
Sárkányrepülő Unió) éves konferenciáján.  
 
Küldötteink több napirendben is hozzászóltak, javaslatokat tettek a siklórepülés biztonsága és 
egységesítése fejlesztése érdekében. Beszámolójuk a honlapon megtalálható.  
 
 
 


