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1. Jogszabályi előírások a vizsgáztatók számára 

 

53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet 

a légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, 

vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek 

engedélyezéséről 

ELSŐ RÉSZ 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A rendelet hatálya 

1. § E rendelet hatálya 

a) a … polgári repülés területén közös szabályokról … szóló  216/2008/EK  …rendelet.. 

hatálya alá nem tartozó polgári repülőgépen, … légijármű vezetői vagy repülőeszköz vezetői, 

e) lábról induló sárkányrepülő eszköz oktatói vagy tandempilóta, 

f) siklóernyős oktatói vagy tandempilóta és 

tevékenységet végző személyek képzésére, vizsgáztatására és engedélyeire, a képzést végző 

szervezetekre, az oktatásban és a vizsgáztatásban részt vevő személyekre, az egyes 

engedélyek, tanúsítások és tanúsítványok kiadására, valamint a légiközlekedési hatóságra 

terjed ki. 

2. Értelmező rendelkezések 

9. gazdasági célú repülés: a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a 

továbbiakban: Lt.) 71. § 6. pontjában meghatározott légijárművel végzett egyéb gazdasági 

tevékenység vagy az Lt. 71. § 27. pontjában meghatározott gazdasági célú légiközlekedési 

tevékenység céljából végzett repülés; 

33. repülésoktató felügyelete: az a tevékenység, amikor a repülésoktató a növendék oktatása 

céljából a légijármű vagy a repülőeszköz fedélzetén tartózkodik, vagy a növendék 

egyedülrepülése során a repülés előtti felkészülést felügyeli és a repülés időtartama alatt a 

növendék repülési tevékenységét a földről figyelemmel kíséri; 

I. FEJEZET 

A SZAKSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGEK ÉS A SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY NÉLKÜL 

VÉGEZHETŐ TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEI 

3. Általános feltételek 

3. §  



(3) Lábról induló sárkányrepülő eszközön, siklóernyőn és ejtőernyőn oktatói tevékenységet az 

a személy végezhet, aki 

a) betöltötte a 21. életévét, 

b) sikeresen teljesítette az e rendeletben meghatározott képzési és vizsga követelményeket, 

c) az oktatás végrehajtására rendelkezik az e rendelet szerinti képző szervezet által kiadott 

oktatói megbízással, és 

d) rendelkezik … hatályos orvosi minősítéssel. 

(4) Lábról induló sárkányrepülő eszközön vagy 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 … 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. 

4. § (1) Növendék egyedülrepülési feladatot csak a képző szervezet által kiadott … oktatói 

megbízással rendelkező repülésoktató felügyelete mellett végezhet. 

NEGYEDIK RÉSZ 

A KÉPZÉS ÉS A VIZSGÁZTATÁS 

XII. FEJEZET 

KÉPZŐ SZERVEZETEK, KÉPZÉSI ENGEDÉLY ÉS KÉPZÉS 

43. Képző szervezetek 

105. § (1) Az e rendelet alapján kiadható … tanúsítványhoz kapcsolódó képzést a 11. 

mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő képző szervezet végezhet. 

 (3) Vizsgáztatói tanúsítás megszerzésére irányuló egységesítési tanfolyamot a 

légiközlekedési hatóság szervezhet. 

46. A képző szervezet jogosultságai 

110. § A képző szervezet engedélyének megfelelően jogosult 



a) képzéseket szervezni és e képzések sikeres teljesítése után tanúsítványt kiadni, 

b) a képesítéseknek és a képzettségeknek a 140. § szerinti beszámítására, 

c) a 113. §-ban foglaltaknak megfelelően elméleti vizsga lefolytatására, 

d) lábról induló sárkányrepülő eszköz, siklóernyős .. oktató és tandempilóta .. gyakorlati 

vizsga lefolytatására. 

47. A képzésre vonatkozó követelmények 

111. § … a szakszolgálati engedély nélkül végezhető tevékenységekhez kapcsolódó képzés és 

vizsga követelményeket a 8–10. mellékletek, a vizsgáztatói tanúsítás kiadásához szükséges 

előfeltételeket a 129. §, a vizsgáztatói megbízás kiadásához szükséges előfeltételeket a 130–

132. §-ok tartalmazzák. 

112. § (1) Az elméleti képzés távoktatási módszerrel is végrehajtható. Ebben az esetben 

tantárgyanként legalább egy tantermi konzultációs alkalmat kell biztosítani. 

XIII. FEJEZET 

VIZSGÁZTATÁS 

48. A vizsgáztatás általános szabályai 

114. § (1) A jártassági vizsgáztatást, a készségellenőrzést és a kompetencia felmérést 

a) a légiközlekedési hatóság vizsgáztatói tanúsítással rendelkező repülési felügyelője, 

b) a légiközlekedési hatóság által kiadott vizsgáztatói tanúsítással rendelkező személy,  

végezheti. 

(2) A lábról induló sárkányrepülő eszköz oktató és tandempilóta, a siklóernyős oktató és 

tandempilóta, … gyakorlati vizsga esetén a gyakorlati vizsgáztatást a képző szervezet végzi. 

49. A vizsga lefolytatása 

115. §  

 (2) A képző szervezet által végrehajtott vizsgát a képző szervezet által a (3) bekezdésben 

meghatározottak szerint kialakított vizsgaszabályzat alapján kell lefolytatni. 

118. § (1) A lábról induló sárkányrepülő eszköz, a siklóernyős ... oktató és tandempilóta … 

elméleti vizsga formája esszékérdéseket tartalmazó írásbeli és szóbeli vizsga. A sikeres 

vizsgához a vizsgán megszerezhető pontszám 75%-át el kell érni. A vizsga értékelésekor a 

kérdéseket a lefedett tananyagnak megfelelő pontszámmal kell figyelembe venni. 

(2) Az elméleti vizsgán tanfolyami jegyzetek használata nem megengedett. 



(3) Az elméleti vizsgáztatást végző képző szervezetnek rendelkeznie kell az adott témakört 

teljes mértékben lefedő írásbeli és szóbeli tételsorral, amelyet a növendékek rendelkezésére 

bocsát. 

119. § (1) A jártassági vagy gyakorlati vizsga megkezdésének feltétele az elméleti és a 

gyakorlati képzés, valamint az elméleti vizsga sikeres teljesítése és a hatályos orvosi 

minősítés megléte. 

 (3) Oktatói jogosítás vagy vizsgáztatói tanúsítás megszerzésére irányuló kompetencia 

felmérés megkezdésének feltétele az előírt képzés sikeres teljesítése, a jogosítás vagy 

tanúsítás megszerzéséhez előírt hatályos szakszolgálati engedély és jogosítás megléte, 

valamint a hatályos orvosi minősítés megléte. 

(4) Oktatói jogosítás vagy vizsgáztatói tanúsítás meghosszabbításhoz szükséges kompetencia 

felmérés megkezdésének feltétele a jogosítás vagy tanúsítás megszerzéséhez előírt hatályos 

szakszolgálati engedély és jogosítás megléte, valamint a hatályos orvosi minősítés megléte. 

(5) Oktatói jogosítás vagy vizsgáztatói tanúsítás megújításához szükséges kompetencia 

felmérés megkezdésének feltétele az ismeretfrissítő oktatás sikeres teljesítése, a jogosítás 

vagy tanúsítás megszerzéséhez előírt hatályos szakszolgálati engedély és jogosítás megléte, 

valamint a hatályos orvosi minősítés megléte. 

120. § (1) A vizsgáztatói tanúsítással vagy a képző szervezet megbízásával rendelkező 

vizsgáztató jogosult annak eldöntésére, hogy a vizsgázó megfelelő szinten elsajátította-e a 

végezni kívánt tevékenységhez szükséges ismereteket és gyakorlatot. 

(2) A vizsgáztatói tanúsítással vagy a képző szervezet megbízásával rendelkező gyakorlati 

vizsgáztató nem vizsgáztathatja azt a vizsgázót, akinek maga tartotta a szakszolgálati 

engedélyhez, jogosításhoz vagy tanúsítványhoz szükséges képzést, ha a vizsgázó a Polgári 

Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója, vagy bármely egyéb olyan esetben, ha 

tőle nem várható el az elfogulatlan vizsgáztatás. 

50. A vizsgáztatói tanúsítás kiadása 

121. § (1) A vizsgáztatói tanúsítások megszerzésére vonatkozó követelményeket a 129. § 

tartalmazza. 

(2) A vizsgáztatói tanúsítást a légiközlekedési hatóság írásban adja meg, ha a kérelmező 

teljesítette az e rendeletben előírt követelményeket. 

 (4) Vizsgáztatói tanúsítást az a személy kaphat, aki ellen a légiközlekedési hatóság a tanúsítás 

kiadása, meghosszabbítása vagy megújítása iránti kérelem benyújtását megelőző 3 év során 

nem alkalmazott az e rendelet vagy a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és 

annak végrehajtási rendeleteinek megsértése miatt bármilyen gazdasági vagy adminisztratív 

szankciót, beleértve a légiközlekedési bírságot és bármilyen engedély, jogosítás vagy 

tanúsítás felfüggesztését, korlátozását vagy visszavonását, továbbá nem állnak fenn vele 

kapcsolatban az Lt. 53/A. §-ban meghatározott körülmények. 



122. § Az e rendelet szerinti vizsgáztatói tanúsítás kérelmezőjének – a 129. §-ban 

meghatározottakon túl – egységesítési tanfolyamon kell részt vennie. Az egységesítési 

tanfolyam elméleti és gyakorlati oktatásból áll, és legalább a következőket kell tartalmaznia: 

a) a szakszolgálati engedélyek, jogosítások vagy tanúsítások megszerzéséhez szükséges két 

olyan jártassági vizsga, készségellenőrzés, gyakorlati vizsga vagy kompetencia felmérés 

lefolytatása, amely tekintetében a kérelmező a vizsgák és ellenőrzések lefolytatásához 

jogosultságot kíván szerezni, 

b) az e rendelet által a kérelmezett tanúsításnak megfelelő szakszolgálati engedély, jogosítás 

vagy tanúsítás kiadására, meghosszabbítására és megújítására meghatározott 

követelményekről, a jártassági vagy gyakorlati vizsga, a készségellenőrzés, valamint a 

kompetencia felmérés lefolytatásáról, ezek dokumentálásáról és jelentéséről szóló képzés és 

c) tájékoztató a személyes adatok védelmével, a felelősséggel, a balesetbiztosítással és 

díjakkal kapcsolatos adminisztratív eljárásokról és követelményekről. 

123. § (1) Az egységesítési tanfolyam elméleti képzés részéből a kérelmezőnek elméleti 

vizsgát kell tennie. Az elméleti vizsga sikeressége a gyakorlati képzésen való részvétel 

előfeltétele. 

(2) A vizsgáztatói tanúsítás kérelmezőjének kompetencia felmérés keretében kell igazolnia, 

hogy rendelkezik az egységesítési tanfolyam gyakorlati részén megszerezhető 

kompetenciákkal. 

(3) A vizsgáztatói tanúsítás kérelmezője a kompetencia felmérés során jártassági vizsga, 

készségellenőrzés, gyakorlati vizsga vagy kompetencia felmérés lefolytatása révén ad számot 

szakértelméről a kérelmezett vizsgáztatói tanúsításnak megfelelő vizsgáztatói szerepkörben. A 

kompetencia felmérésnek tartalmaznia kell a repülés előtti és utáni eligazítás, a jártassági 

vizsga, a készségellenőrzés, a gyakorlati vizsga vagy a kompetencia felmérés lefolytatását, 

valamint a vizsgáztatott személy értékelését. 

51. A vizsgáztatói tanúsítás időbeli hatálya 

124. § (1) A vizsgáztatói tanúsítás időbeli hatálya 3 év. 

(2) Ha a vizsgáztatói tanúsítás időbeli hatályán belül 

a) a tanúsítás engedélyese évente legalább két jártassági vizsgát, készségellenőrzést, 

gyakorlati vizsgát vagy kompetencia felmérést lefolytatott, 

b) a tanúsítás engedélyese az időbeli hatály utolsó évében részt vett a légiközlekedési hatóság 

által szervezett ismeretfrissítő egységesítési tanfolyamon, és 

c) az időbeli hatály utolsó évében az a) ponttal összhangban lefolytatott jártassági vizsgák, 

készségellenőrzések vagy gyakorlati vizsgák egyikét másik vizsgáztató felügyelte 

a vizsgáztatói tanúsítást a légiközlekedési hatóság kérelemre 3 évre meghosszabbítja. 

 



52. A vizsgáztatói tanúsítás felfüggesztése és visszavonása 

126. § (1) A légiközlekedési hatóság a vizsgáztatói tanúsítást felfüggeszti, ha … 

 

53. A vizsgáztatói tanúsításhoz és a vizsgáztatói megbízáshoz kapcsolódó jogosultságok 

és kiadásuk előfeltételei 

130. § (1) Lábról induló sárkányrepülő eszköz vizsgáztatói megbízással rendelkező személy 

jogosult a lábról induló sárkányrepülő eszköz oktató vagy tandempilóta tevékenység 

végzésére jogosító tanúsítvány kiadásához szükséges gyakorlati vizsgáztatást végrehajtani. 

(2) A lábról induló sárkányrepülő eszköz vizsgáztatói megbízás megszerzéséhez rendelkezni 

kell 

a) hatályos lábról induló sárkányrepülő eszköz oktatói megbízással, valamint 

b) legalább 5 éves oktatói tapasztalattal gyakorlati oktatási tevékenység végzése során lábról 

induló sárkányrepülő eszközön. 

131. § (1) Siklóernyős vizsgáztatói megbízással rendelkező személy jogosult a siklóernyős 

oktató vagy tandempilóta tevékenység végzésére jogosító tanúsítvány kiadásához szükséges 

gyakorlati vizsgáztatást végrehajtani a megbízásának megfelelő siklóernyőn. 

(2) A siklóernyős vizsgáztatói megbízás megszerzéséhez rendelkezni kell 

a) a végezni kívánt vizsgáztatási tevékenységnek megfelelő, hatályos siklóernyős oktatói 

megbízással, valamint 

b) legalább 5 éves oktatói tapasztalattal gyakorlati oktatási tevékenység végzése során a 

végezni kívánt vizsgáztatási tevékenységnek megfelelő siklóernyőn. 

XIV. FEJEZET 

A KÉPZÉS ÉS A VIZSGA IGAZOLÁSA 

135. § A képző szervezet az általa lefolytatott képzésekről és vizsgákról tanúsítványt állít ki, 

amelynek formátumát a kézikönyveiben határozza meg. A tanúsítvány legalább a 

következőket tartalmazza: 

a) a kiállító szervezet neve, címe, képzési engedélyének száma, 

b) a növendék neve, születési helye és ideje, 

c) az elvégzett képzés megnevezése, 

d) a képzés megkezdésének és befejezésének időpontja, 

e) a sikeres elméleti vizsga időpontja, amennyiben a képző szervezet folytatta le az elméleti 

vizsgáztatást, 



f) a sikeres gyakorlati vizsga időpontja, amennyiben a képző szervezet folytatta le a gyakorlati 

vizsgáztatást, 

g) a tanúsítvány kiállításának időpontja, 

h) a képző szervezet nevében kiállításra jogosult személy neve és aláírása és 

i) a tanúsítvány azonosítószáma. 

XVI. FEJEZET 

A BESZÁMÍTÁS ÉS AZ ELFOGADÁS SZABÁLYAI 

57. A szakszolgálati engedély nélkül végezhető tevékenységekhez kapcsolódó beszámítási 

és elfogadási szabályok 

140. § (1) A szakszolgálati engedély nélkül végezhető tevékenységek esetében a képző 

szervezet az e rendeletben meghatározott követelményekkel egyenértékű képesítést vagy 

képzést saját képzése során beszámíthat. A beszámítás keretében az elméleti és a gyakorlati 

képzés időtartama csökkenthető vagy teljesen elhagyható, a beszámítás azonban nem terjedhet 

ki a gyakorlati vizsgára vonatkozó követelmények teljesítésére. 

(2) A beszámításra vonatkozó eljárást a képző szervezetnek a képzési kézikönyvében kell 

rögzítenie. 

8. melléklet az 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelethez 

Lábról induló sárkányrepülő eszköz oktatói és tandempilóta tevékenység végzéséhez 

szükséges elméleti és gyakorlati képzés, valamint elméleti és gyakorlati vizsga témakörei 

 

9. melléklet az 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelethez 

Siklóernyős oktatói és tandempilóta tevékenység végzéséhez szükséges elméleti és 

gyakorlati képzés, valamint elméleti és gyakorlati vizsga témakörei 

 

11. melléklet az 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelethez 

Az e rendelet alapján kiadható szakszolgálati engedélyhez, jogosításhoz vagy 

tanúsítványhoz kapcsolódó képzést végző képző szervezetre vonatkozó követelmények 

1.3. VIZSGÁZTATÓK 

1.3.1. Amennyiben a képző szervezet jogosult elméleti vagy gyakorlati vizsgáztatásra, a 

képző szervezetnek rendelkeznie kell megfelelő számú elméleti vagy gyakorlati 

vizsgáztatóval a tervezett vizsgáztatás végrehajtásához. 

1.3.2. A vizsgáztatóknak teljesíteniük kell a vizsgáztatói megbízás kiadásának e rendeletben 

előírt feltételeit. 



1.3.3. A képző szervezet, miután meggyőződött a vizsgáztató képességeiről, megbízást ad ki a 

vizsgáztató számára, amelyben rögzíti, hogy a vizsgáztató mely vizsgáztatási tevékenység 

végzésére jogosult a szervezet nevében. 

1.3.4. A megbízásnak tartalmaznia kell a vizsgáztató személyes adatait, a megbízást kiadó 

képző szervezet megnevezését, valamint annak meghatározását, hogy a vizsgáztató a 

megbízással mely vizsgáztatási tevékenység végzésére jogosult a szervezet nevében. 

1.3.5. Amennyiben a vizsgáztatói megbízással rendelkező személy az e rendeletben foglalt 

követelményeket nem teljesíti, a képző szervezet a megbízást visszavonja. 

1.4. AZ ELMÉLETI KÉPZÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK 

1.5. A GYAKORLATI KÉPZÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK 

1.6. NYILVÁNTARTÁSOK 

1.6.1. A képző szervezetnek a következő nyilvántartásokat kell vezetnie: 

1.6.1.1. a képző szervezet által végzett elméleti képzés helyszíne, időpontja, témaköre, az 

oktató adatai és jelenléti ív a résztvevő növendékekről, 

1.6.1.2. a képző szervezet által végzett elméleti vizsgáztatás helyszíne, időpontja, a 

vizsgakérdések, a vizsgáztató adatai, a növendékek által kitöltött megoldó lapok és az 

értékelés dokumentumai, 

1.6.1.3. a képző szervezet által végzett gyakorlati képzés helyszíne vagy útvonala, a fel- és a 

leszállás vagy a képzési feladat végrehajtásának időpontja, a végrehajtott feladat és a 

végrehajtás oktató általi értékelése, az oktató adatai, a növendék adatai, valamint a képzési 

feladat során használt légijármű, repülőeszköz vagy repülésszimulációs oktatóeszköz adatai, 

1.6.1.4. az oktatók által rendszeresen összeállított részletes előmeneteli beszámolók az 

elméleti felmérőkkel és az időszakos minősítő repülések dokumentációjával, 

1.6.1.5. a növendékek személyi nyilvántartása, amely a növendék személyes adatainak 

kezeléséhez való hozzájárulását kifejező nyilatkozatával együtt tartalmazza a növendék 

személyes adatait, az orvosi minősítések és a már megszerzett szakszolgálati engedélyek 

másolatát, valamint a képző szervezetnél végzett vagy folyamatban lévő képzések típusát, 

kezdési és befejezési időpontját, valamint a részükre kiadott tanúsítványokat, 

1.6.1.6. az oktatók és vizsgáztatók személyi nyilvántartása, amely az oktató és a vizsgáztató 

személyes adatainak kezeléséhez, valamint a vizsgáztató nyilvántartásban szereplő adatainak 

közzétételéhez való hozzájárulását kifejező nyilatkozatával együtt tartalmazza az oktatók és a 

vizsgáztatók személyes adatait, a hatályos orvosi minősítéseik és a szakszolgálati engedélyeik 

vagy a szakmai képesítéseik másolatát, a képző szervezet által kiállított oktatói és vizsgáztatói 

megbízásokat, valamint a szervezet által az oktatók és a vizsgáztatók részére nyújtott belső 

képzéseken való részvételre vonatkozó információkat. 

1.6.2. Az 1.6.1.1.-1.6.1.5. alpontban meghatározott nyilvántartásokat a képzés befejezésétől 

számított legalább 5 évig kell megőrizni. Az 1.6.1.6. alpontban meghatározott nyilvántartást 



az oktatónak vagy a vizsgáztatónak a képző szervezetnél végzett oktatási vagy vizsgáztatói 

tevékenysége alatt és annak megszűnését követően legalább 5 évig kell megőrizni. 

1.6.3. A képző szervezetnek a nyilvántartások létrehozása, vezetése és megőrzése során 

gondoskodnia kell a nyilvántartások és a bennük szereplő adatok védelméről és biztonságáról. 

1.6.4. Az 1.6.1.1.-1.6.1.5. alpontban meghatározott nyilvántartások formátumát és a 

kezelésükre vonatkozó eljárásokat a képzési kézikönyvben, az 1.6.1.6. alpontban 

meghatározott nyilvántartások formátumát és a kezelésükre vonatkozó eljárásokat az 

üzemeltetési kézikönyvben meg kell határozni. 

1.7. BELSŐ KÉPZÉS 

1.7.1. A képző szervezetnek belső képzést kell tartania az újonnan megbízott oktatók, 

vizsgáztatók vagy képzésvezető részére 

1.7.1.1. a szervezet felépítéséről, működéséről és kézikönyveiről, 

1.7.1.2. a vonatkozó jogszabályok által meghatározott követelményekről, 

1.7.1.3. a képzési módszertanról, 

1.7.1.4. a repülésbiztonsági tapasztalatokról. 

1.7.2. A képző szervezetnek évente legalább egy alkalommal ismeretfrissítő belső képzést kell 

tartania az oktatók, vizsgáztatók és a képzésvezető részére az 1.7.1. alpontban meghatározott 

témakörökben. Az ismeretfrissítő képzés során figyelembe kell venni az előző képzés óta 

bekövetkezett változásokat is. 

1.8. KÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÉS ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV 

  



2. A HFFA vizsgaszabályzata 

 

 

 

  



3. Vizsgáztatók vizsgája: 

 

1. Melyik jogszabály írja elő a vizsgáztatás rendszerét siklórepülőknél ? 

2. Ki lehet vizsgáztató? 

3. A vizsgák dokumentálása. 

4. A vizsgázó jogai. 

5. A vizsgáztató kötelességei 

6. A vizsgát igazoló tanúsítvány és tartalma. 

7. Elméleti vizsga lefolytatása 

8. Gyakorlati vizsga lefolytatása 

9. A vizsga értékelése, felfüggesztése, ismételhetősége 

10.  A képzettség rögzítése az on line rendszerben 

 


