Jegyzőkönyv

AG/02
Engedély száma:
Licence Number:

Születési helye:
Place of Birth:

Születési ideje:
Date of Birth:

1 – FI (AG) megszerzés
1 – FI (AG) Initial

3 – FI (AG) megújítás
3 – FI (AG) Renewal

2 – FI (AG) meghosszabbítás
2 – FI (AG) Revalidation

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

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 dokumentumai:
Aircraft 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 53/2016. (XII. 16) NFM rendelet 120. § (2) 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 MND Ministerial Decree No 53/2016 (XII.16.) Article 120. (2) is not
affected.
Vizsgáztató neve:
Examiner’s Name:

Tanúsítás száma:
Examiner Certificate Nr.:

Aláírás helye, ideje:
Location and Date:

Vizsgáztató aláírása:
Examiner’s Signature:

___ : ___

Vizsga dátuma:
Date of Exam:

Leszállás helye / ideje:
Destination / Block-On:

___ : ___

Típus:
Type:

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

___ : ___

Útvonal:
Route:

**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.

Légijármű

Criteria

Feltételek
Vizsgáztató

Examiner
Flight Details
Result

Repülés részletei
Eredmény

Vizsgázó aláírása:
Applicant’s Signature:

Fényképes igazolvány:
ID Card:

Felszállás helye / ideje:
Departure / Block-Off:

Remark

Instructor (AG)
Assessment of Competence

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

Aircraft

Exam Details

Vizsga részletei

Vizsgázó neve:
Applicant’s Name:

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

Megjegyzés

Vizsga előtt kitöltendő! / Shall be filled out before exam!

Report Form

Lajstrom /
Registration:

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

A vizsga eredményét elfogadom. / I accept the exam result.

Vizsgázó aláírása:
Applicant’s Signature:

HUN CAA / NAT / AG / 02 / Instructor (AG)

Vizsgáztató aláírása:
Examiner’s Signature:
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Jelentkező engedély száma:
Applicant’s License Number:

Vizsga dátuma:
Date of Exam:

Marks to be used
Használt jelölések


M

Passed
Sikeres
Mandatory items
Kötelező elem



Failed
Sikertelen
Non completed tasks must be deleted.
A nem teljesített elemeket törölni kell.

Other exercises and competencies (Description of
additional exercises at examiner discretion)
Egyéb feladatok és kompetenciák (További feladatok leírása,
amelyeket a vizsgáztató határoz meg)

6

6.1
6.2

Attempt:
Kísérlet:
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Theoretical knowledge oral
Elméleti ismeretek szóbeli felmérése
Air law
Légi jog
Aircraft General Knowledge
Általános légijármű ismeret
Flight Performance and Planning
Repülési teljesítmény és repüléstervezés
Human Performance and Limitations
Emberi teljesítőképesség és korlátai
Meteorology
Meteorológia
Navigation
Navigáció
Operational Procedures
Üzemeltetési ismeretek
Principles of Flight
Repüléselmélet
Training Administration
Képzések adminisztrálása
Pre-flight briefing
Repülés előtti eligazítás
Visual presentation
Szemléltetés
Technical accuracy
Technikai pontosság
Clarity of explanation
A magyarázás érthetősége
Clarity of speech
A beszéd érthetősége
Instructional technique
Oktatási technika
Use of models and aids
Oktatási segédeszközök használata
Student participation
Hallgatók bevonása
Instruction flight
Oktató repülés
Arrangement of demo
Feladat bemutatása
Synchronisation of speech with demo
A bemutatott feladat és a magyarázat
összhangja
Correction of faults
Hibák javítása
Aircraft handling
Légijármű kezelése
Instructional technique
Oktatási technika
General airmanship and safety
Általános repülőkészség és biztonság
Positioning and use of airspace
Helyezkedés és a légtér kihasználása
- Not applicable - Nem alkalmazandó Post flight briefing (if applicable)
Repülés utáni eligazítás (ha alkalmazható)
Visual presentation
Szemléltetés
Technical accuracy
Technikai pontosság
Clarity of explanation
A magyarázás érthetősége
Clarity of speech
A beszéd érthetősége
Instructional technique
Oktatási technika
Use of models and aids
Oktatási segédeszközök használata
Student participation
Hallgatók bevonása

HUN CAA / NAT / AG / 02 / Instructor (AG)
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6.3
6.4
6.5
For more details, please refer to MND Ministerial Decree No 53/2016. (XII. 16.)
Annex 2.
A részleteket az 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet 2. melléklete tartalmazza.
Section 1, the oral theoretical knowledge examination part of the assessment of
competence, is for all FI and is subdivided into two parts:
(1) The applicant is required to give a lecture under test conditions to other
‘student(s)’, one of whom will be the examiner. The test lecture is to be selected
from items of section 1. The amount of time for preparation of the test lecture is
agreed upon beforehand with the examiner. Appropriate literature may be used by
the applicant.
The test lecture should not exceed 45 minutes;
(2) The applicant is tested orally by an examiner for knowledge of items of section 1
and the ‘core instructor competencies: teaching and learning’ content given in the
instructor courses.
Sections 2, 3 and 5 are for all FIs. These sections comprise exercises to
demonstrate the ability to be an FI (for example instructor demonstration exercises)
chosen by the examiner from the flight syllabus of the FI training courses. The
applicant is required to demonstrate FI abilities, including briefing, flight instruction
and de-briefing.
Az 1. szakasz (FI kompetencia felmérés, szóbeli elméleti ismeretek vizsga) két módon
végrehajtható:
(1) Az oktató jelölt előadást tart “növendék pilóták” jelenlétében, melyből az egyik lehet a
készségellenőrzést végző vizsgáztató. Témakört az 1. szakaszban felsoroltak közül lehet
választani. A választott témakört a vizsgát megelőzően is egyeztetheti a vizsgáztató és a
vizsgázó. A vizsgázó használhat szakirodalmat az előadás során, melynek időtartama
nem haladhatja meg a 45 percet.
(2) Az oktató jelölt válaszolhat a vizsgáztató által, az 1. szakasz témaköreiből feltett és
oktatói kompetenciákra (tanítási és tanulási folyamatokra) vonatkozó kérdésekre.
A 2., 3. és 5. szakaszok végrehajtása kötelező. Ezen szakaszok magukba foglalják azokat
a képességeket, amelyek alapján megítélhető, hogy a jelentkező alkalmas-e FI feladatok
ellátására, beleértve a repülés előtti, repülésoktatási és repülés utáni feladatokat (pl.:
oktatást bemutató gyakorlatok). A végrehajtandó feladatokat a vizsgáztató határozza meg.
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