Jegyzőkönyv

A/06

Exam Details

Vizsga részletei

Vizsgázó neve:
Applicant’s Name:

Engedély száma:
Licence Number:

Születési helye:
Place of Birth:

Születési ideje:
Date of Birth:

1 – EIR(A) SE megszerző vizsga
1 - Initial IR(A) SE Skill Test

4 – Sikertelen / részben sikeres vizsga ismétlése
4 – Repetition of Failed / Partially Passed Skill Test

2 – EIR(A) ME megszerző vizsga
2 – Initial IR(A) ME Skill Test

Adja meg a vizsga típusának számát/számait:
Write here the number(s) of appropriate exam type:

3 – EIR(A) SE kiterjesztése EIR(A) ME-re
3 – Extension of IR(A) SE to IR(A) ME

Criteria
Examiner

Feltételek

A megfelelő eligazítást megkaptam és megértettem.
Repülésre alkalmas vagyok.
I have received and understood appropriate briefing. I am fit to fly.

Vizsgáztató

EIR(A)

Vizsgázó aláírása:
Applicant’s Signature:

Fényképes igazolvány:
ID Card:

Orvosi minősítés:
Medical Certificate:

Szakszolgálati engedély:
Pilot Licence:

Elméleti vizsga oklevél:
Certificate of Theoretical Examination:

Repülési napló:
Pilot’s Logbook:

Képzési dokumentáció:
Training Documentation:

Nyelvi kiterjesztés:
Language Proficiency:

Légijármű / szimulátor dokumentumai:
Aircraft / SIM Documents:

Használt jelölések:
Marks to be used:


ø

Megfelelő
Satisfactory

*

Nem megfelelő
Unsatisfactory

Nem alkalmazandó
Not applicable

*Ha bármely elem nem megfelelő, a vizsga sikertelen.
*If any item is crossed, the exam is failed.

Kijelentem, hogy a jogszabályban foglaltakat, a kérelmező illetékes hatósága által támasztott követelményeket és vonatkozó nemzeti
eljárásokat megismertem, azokat alkalmazni fogom, továbbá a ’Feltételek’ részben foglaltakat ellenőriztem.
Kijelentem, hogy – az FCL.1005 pontja alapján – a vizsgázóval szembeni objektivitásomat semmi nem befolyásolja.
I hereby declare that I have reviewed and applied the effective regulations, the relevant national procedures and requirements of the applicant’s
competent authority (Examiner Differences Document); moreover I have checked the items listed in ‘Criteria’.
I hereby declare that my objectivity towards the candidate according to FCL.1005 is not affected.
Vizsgáztató neve:
Examiner’s Name:

Tanúsítás száma:
Examiner Certificate Nr.:

Aláírás helye, ideje:
Location & Date of Sign.:

Vizsgáztató aláírása:
Examiner’s Signature:

Felszállás helye / ideje:
Departure / Block-Off:

___ : ___

Leszállás helye / ideje:
Destination / Block-On:

___ : ___

Lesz. száma / Rep. idő:
Landings / Flight Time:

___ : ___

**Megfelelt / Nem felelt meg / Részben megfelelt
**Passed / Failed / Partial Passed
Sikertelen vagy részben sikeres vizsga esetén
a „Megjegyzés” rész kitöltése kötelező!
In case of failed or partial passed exam ‘Remarks’ must be filled out.

Aeroplane / FSTD

Vizsga dátuma:
Date of Exam:

Repülőgép / FSTD

Flight Details
Result

Eredmény

Repülés részletei

Útvonal:
Route:
Típus/Osztály:
Type/Class:

/

Lajstrom:
Registration:
FSTD ID:
FSTD ID:
Szim. szint:
Sim. Level:

FNPT

FTD

FFS lvl.:___

A vizsga eredménye**:
Result of the exam**:

A vizsga eredményét elfogadom. / I accept the exam result.
Vizsgázó aláírása:
Applicant’s Signature:

Vizsgáztató aláírása:
Examiner’s Signature:

Megjegyzés
Remark

Vizsga előtt kitöltendő! / Shall be filled out before exam!
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Applicant’s License Number:
Jelentkező engedély száma:

Date of Exam:
Vizsga dátuma:

Marks to be used
Használt jelölések
Passed
Failed
Sikeres
Sikertelen
Non completed tasks must be deleted.
A nem teljesített elemeket törölni kell.
May be performed in a FFS, FTD 2/3 or FNPT II.
*
Végrehajtható FFS, FTD 2/3 vagy FNPT II berendezésen.
Must be performed by sole reference to instruments.
(°)
Kizárólag műszerek igénybevételével lehet végrehajtani.
— Check that the correct procedure has been loaded in the
navigation system; and
— Cross-check between the navigation system display and the
given chart.
(+)
— Annak ellenőrzése, hogy a helyes eljárás van-e betöltve a
navigációs rendszerbe, és
— A navigációs rendszer kijelzőjének és az adott térképeknek az
összehasonlító ellenőrzése.





Attempt:
Kísérlet:

1

a

b

c
d
e
f
g
h
2

a

b

c

d

e

Pre-flight Operations & Departure
Repülés előtti teendők és indulás
Use of flight manual (or equivalent) especially
A/C performance calculation, mass & balance
Repülési kézikönyv használata, különös tekintettel a
repülőgép teljesítmény, tömeg és
súlypontszámítására
Use of Air Traffic Services document, weather
document
Légiforgalmi szolgálatok dokumentumai,
meteorológiai adatok használata
Preparation of ATC flight plan, IFR flight plan /
log
ATC repülési terv előkészítése, IFR repülési terv /
repülési napló
Pre-flight inspection
Repülés előtti ellenőrzés
Weather minima
Időjárási minimum
Taxiing
Gurulás
Pre-take off briefing. Take off
Felszállás előtti eligazítás, felszállás
ATC liaison - compliance, R/T procedures
ATC összeköttetés. utasítások betartása, R/T
eljárások (°)
General Handling
Általános légtérfeladatok
Control of the aeroplane by reference solely to
instruments, including level flight at various
speeds, trim
Repülőgép vezetése kizárólag műszerek alapján,
beleértve a vízszintes repülést különböző
sebességeken, a trimm használatát
Climbing and descending turns with sustained
Rate 1 turn
Emelkedő és süllyedő fordulók, folyamatos
egykanalas fordulókkal
Recoveries from unusual attitudes, including
sustained
45° turns and steep descending turns
Szokatlan repülési helyzetek megszüntetése,
beleértve a folyamatos 45°-os bedöntésű fordulót és
a túldöntött süllyedő fordulókat
Recovery from approach to stall in level flight,
climbing and descending turns and in landing
configuration
Átesés közeli helyzet megszüntetése vízszintes
repülésben, emelkedő/süllyedő fordulókban és
leszálló konfigurációban (*)
Limited panel: stabilised climb or descent at
Rate 1 turns onto given headings, recovery from
unusual attitudes
Részben letakart műszerfallal: stabilizált emelkedés /
süllyedés egykanalas fordulóban adott irányra,
szokatlan repülési helyzetek megszüntetése
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En-Route IFR Procedures
Műszeres útvonali eljárások
Transition to instrument flight
Átváltás műszeres repülésre
Tracking, including interception, e.g. NDB, VOR,
RNAV
Útvonaltartás és elkapás NDB, VOR, RNAV
segítségével
Use of radio aids
Rádiónavigációs segédeszközök használata
Level flight, control of heading, altitude and
airspeed, power setting, trim technique
Vízszintes repülés; irány, magasság és sebesség
tartása; teljesítmény beállítása; trimmelés
Altimeter settings
Magasságmérő beállítások
Timing and revision of ETAs (En-route hold, if
required)
Időmérés és a számított érkezési idők felülvizsgálata
(várakozás útvonalon, ha szükséges)
Monitoring of flight progress, flight log, fuel
usage, systems' management
Repülési folyamat figyelése, fedélzeti napló,
üzemanyag felhasználás és a rendszerek
működtetése
Simulated emergency situation(s)
Szimulált vészhelyzet(ek)
Ice protection procedures, simulated if
necessary
Jégtelenítési eljárások, szükség esetén szimulálva
Simulated diversion to alternate aerodrome
Szimulált kitérő repülőtérre való repülés
Transition to visual flight
Átváltás látás utáni repülésre
ATC liaison - compliance, R/T procedures
ATC összeköttetés. utasítások betartása, R/T
eljárások
Intentionally left blank
Szándékosan üresen hagyva

(°)

5
a

b

(°)

c
d
e
6

a

b

Setting and checking of navigational aids,
identification of facilities
A navigációs segédeszközök beállítása és
ellenőrzése, rádiónavigációs eszközök azonosítása
(+)
Arrival procedures, altimeter settings
Érkezési eljárások, magasságmérő beállítások
Approach and landing briefing, including
descent / approach / landing checks
Megközelítési és leszállási eligazítás, beleértve a
süllyedési / megközelítési / leszállási ellenőrzéseket
Visual landing
Látás utáni leszállás
ATC liaison - compliance, R/T procedures
ATC összeköttetés. utasítások betartása, R/T
eljárások
Flight with One Engine Inoperative (ME only)
Repülés szimulált hajtómű meghibásodással (csak többmotoros
repülő gépeken)
(°)
Simulated engine failure during en route phase
of flight
Szimulált hajtómű meghibásodás útvonal repülés
közben
ATC liaison - compliance, R/T procedures
ATC összeköttetés. utasítások betartása, R/T
eljárások

For more detailed list of exercises and flight test tolerances please refer to
1178/2011/EU ANNEX I AMC1 FCL.825 (e); (g)
A feladatok részletes leírását és a vizsgarepülés tűréshatárait a 1178/2011/EU
rendelet AMC1 FCL.825 (e); (g) pontja tartalmazza
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