Jegyzőkönyv

Engedély száma:
Licence Number:

Születési helye:
Place of Birth:

Születési ideje:
Date of Birth:

1 – ULPL megszerző vizsga
1 – ULPL Skill Test

4 – Mot. sárkány megszerző vizsga
4 – Powered Hang Glider Skill Test

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

2 – ULR készségellenőrzés /
folytonosság helyreállítása
2 – ULR Prof. Check for Recency
Requirements

5 – Mot. sárkány készségellenőrzés /
folytonosság helyreállítása
5 – Powered Hang Glider Prof. Check for
restore compliance

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

3 – ULPL konvertálás
3 – ULPL Conversion

6 – Mot. sárkány konvertálás
6 – Powered Hang Glider Conversion

Criteria

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 / repülőeszköz 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 & Date of Sign.:

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.

Aircraft

Vizsgáztató

Examiner
Flight Details

Repülés részletei
Eredmény

Vizsgázó aláírása:
Applicant’s Signature:

Fényképes igazolvány:
ID Card:

Felszállás helye / ideje:
Departure / Block-Off:

Result

Feltételek

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

Légijármű /
repülőeszköz

Exam Details

Vizsga részletei

Vizsgázó neve:
Applicant’s Name:

Lajstrom /
Azonosító jel:
Registration:

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!

ULPL & mot. sárkány
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Jelentkező engedély száma:
Applicant’s License Number:

Vizsga dátuma:
Date of Exam:

Használt jelölések
Marks to be used
Megfelelt
Nem felelt meg
Passed
Failed
A nem teljesített feladatok áthúzandók.
Non completed tasks must be deleted.





Attempt:
Kísérlet:

1
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b
c
d
e
f
g
h
2
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f

g

h

3
a
b
c

d

e

Repülés előtti teendők és indulás
Pre-flight Operations & Departure
Repülés előtti tevékenységek (dokumentáció,
NOTAM , időjárás)
Pre-flight documentation, NOTAM & weather briefing
Súly, súlypont és teljesítményszámítás
Mass & balance and performance calculation
Légijármű/Repülőeszköz ellenőrzés és
kiszolgálás
Aircraft inspection & servicing
Motorindítás és indítás utáni eljárások
Engine starting and after starting procedures
Gurulás és repülőtéri eljárások, felszállás előtti
eljárások
Taxiing & aerodrome procedures, pre take-off
procedures
Felszállás és felszállás utáni ellenőrzések
Take-off and after take-off checks
Repülőtéri indulási eljárások
Aerodrome departure procedures
ATC összeköttetés – utasítások betartása, R/T
eljárások
ATC compliance & R/T procedures
Általános légtérfeladatok
General Airwork
ATC összeköttetés – utasítások betartása, R/T
eljárások
ATC compliance & R/T procedures
Egyenes vonalú vízszintes repülés
sebességváltoztatásokkal
Straight and level flight with speed changes
I. Emelkedés legjobb emelkedő sebességgel
I. Climbing with best rate of climb
II. Emelkedő fordulók
II. Climbing turns
III. Magasság elérése, megtartása emelkedésből
III. Levelling off
Fordulók közepes (30°-os) bedöntéssel
Medium (30° bank) turns
Túldöntött (45°-os) fordulók, zuhanó spirál
felismerése és kivétele
Steep (45° bank) turns, including recognition &
recovery from a spiral dive
Repülés kritikusan alacsony sebességgel,
(fékszárnnyal és nélküle - csak UL esetén)
Flight at critically low air speed with and without flaps
(UL only)
I. Átesés „clean” konfigurációban és
megszüntetése gázzal
I. Clean stall and recover with power
II. Közelítés az áteséshez süllyedő fordulóban
20°-os bedöntéssel, megközelítési
konfigurációban
II. Approach to stall in descending turn with bank
angle 20°, approach configuration
III. Átesés lebegtetési helyzetben
III. Stall during flare
I. Süllyedés gázzal és gáz nélkül
I. Descending with and without power
II. Süllyedő fordulók (nagy bedöntéssel is)
II. Descending turns (steep gliding turns)
III. Magasság elérése, megtartása süllyedésből
III. Levelling off
Útvonali eljárások
En-Route Procedures
Repüléstervezés, helymeghatározás és
térképolvasás
Flight plan, dead reckoning & map reading
Magasság-, irány- és sebességtartás
Maintenance of altitude, heading and speed
Helyzet meghatározás, számított idő korrekció,
fedélzeti napló vezetése
Orientation, timing and revision of ETAs & log
keeping
Kitérő repülőtér kiválasztása és végrehajtása
Diversion to alternate aerodrome (planning and
implementation)
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Rádiónavigációs és GPS (ha van) berendezések
használata
Use of radio navigation aids, GPS (in case)
A légijármű kiszolgálása (ellenőrzések,
üzemanyagrendszerek, porlasztófűtés, stb.)
Flight management (checks, fuel systems &
carburator icing, etc.)
ATC összeköttetés – utasítások betartása, R/T
eljárások
ATC compliance & R/T procedures
Megközelítési és leszállási eljárások
Approach and Landing Procedures
Repülőtéri megközelítési eljárás
Aerodrome approach procedure
Precíziós leszállás (rövid pályára), oldalszeles
leszállás (megfelelő feltételek esetén)
Precision landing (short field landing), Crosswind
landing (if suitable conditions available)
Leszállás fékszárny nélkül (csak UL esetén)
Flapless landing (UL only)
Közelítés leszálláshoz levett teljesítménnyel
Approach to landing with reduced power
Átstartolás futópálya érintéssel
Touch and go
Átstartolás alacsony magasságon
Go-around from low height
ATC összeköttetés – utasítások betartása, R/T
eljárások
ATC compliance & R/T procedures
Leszállás utáni teendők
Actions after flight
Rendellenességi és vészhelyzeti eljárások
(ez a szakasz az 1-4 szakaszokkal összekapcsolható)

Abnormal & emergency procedures
(This section may be combined with sections 1 to 4)

a
b
c
d
e
f

Szimulált hajtómű meghibásodás felszállás után
Simulated engine failure after take-off
Szimulált kényszerleszállás
Simulated forced landing
Motorleállítás és újraindítás
Engine shut down and restart
Motorleállítás körültekintő leszállással
Engine shut down at safe position and landing
Dugóhúzóhoz vezető repülési állapot felismerése
és megszüntetése (csak UL esetén)
Spin recognition and recovery (UL only)
Szóbeli kérdések
Oral questions

6

53/2016. NFM rendelet 143.§ szerinti konvertálás esetén
szükséges elméleti vizsga
Theoretical examination according to 143.§ MND Ministerial Decree
No 53/2016.(must be filled out in case of conversion)

a

Légijog
Air Law

b

Légijármű /rep. eszk. általános ismeretek
Aircraft General Knowledge

c

Repülési teljesítmény és tervezés
Flight Performance and Planning

d

Emberi teljesítőképesség
Human Performance

e

Meteorológia
Meteorology

f

Navigáció
Navigation

g

Üzemeltetési ismeretek
Operational Procedures

h

Repüléselmélet
Principles of Flight

i

Kommunikáció
Communications
A feladatok leírását az 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet 1. és 3. melléklete
tartalmazza.
For the list of exercises please refer to MND Ministerial Decree No 53/2016. (XII.
16.) Annex 1. and 3.
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