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Repülőorvosi vizsgálat
SIRESZ
Tagfelvétel
Hírek, közlemények
Képzés
Műszaki alkalmasság
REBISz

A 27/2014. (IV. 30.) NFM rendelet váltotta fel a korábbi 14/2002. (II. 26.)
KöViM-EüM együttes rendeletet.
Ami megmaradt az az egészségügyi alkalmassági vizsgálat követelménye, ami
repülőorvosnál szerezhető meg.
Ami változott az az eddigi Class 2 besorolás helyetti LAPL, ez röviden
egyszerűbb vizsgálatot, több vizsgálatra jogosult orvost és 40 év fölött
hosszabb, 2 éves érvényességet jelent.

Üzembentartás
Díjak jegyzéke
Jogszabályi háttér

"(7) A repülőeszköz vezetőjének meg kell felelnie a MED rész B. alrészének 3.
szakasza szerinti LAPL orvosi minősítés követelményeinek és a hozzá tartozó
AMC-ben foglalt követelményeknek az e rendeletben foglaltakkal együtt."

Légtér
Az érvényességi ideje a MED.A.045 alapján 40 év alatt 5 év 40 év felett 2 év.

Önkéntes Sportalap

A fentiek a csatolt dokumentumokban megtalálhatóak, az LAPL vonatkozó
követelményi a 1178/2011/EU rendelet MED rész B. alrészének 3. szakasza
vonatkozik (MED.B.095). A hozzátartozó AMC pedig az EASA forrásból és az NKH
által kiadott magyar fordításban érhető el.
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A HFFA és a SIRESZ közös
Starthely Vegyes
Bizottsága (SVB)
pályázatot hirdet a
starthelyek 2018-ban
történő kezelésére.
2018-01-24
Tovább >>>

Starthelyalap

Szolgáltatások

Starthelyalap 2018 –
pályázati felhívás

A repülőorvosi vizsgálat díja két részből áll, ami jelenleg (2014.05.05) maga
az orvosi vizsgálat az első alkalommal 13.800 Ft meghosszabbításkor 9.200 Ft,
a hatósági díj (LU/567/A) első alkalommal 7.000 Ft, hosszabbításnál (LU/569/A)
4.000 Ft.

Repülőorvosi szolgáltatást nyújtó helyek:
Fly Doctor - repülőorvosi vizsgálat - honlap
Főnix Medical Center - honlap
Repülési, Hajózási és Tengerészeti egészségügyi központ - honlap
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Közgyűlés
2017. október 30. éves
rendes közgyűlés.
2017-10-01
Tovább >>>

Dr. Kisegyházi Attila - Kőröshegy - honlap

Hírlevél
WayBack

Dr. Bálint András - Szeged - Rendelő: 6725 Szeged, Topolya sor 19. - +36-209651288 - +36-62-441428
dr. Jóbi Anikó vizsgáló repülőorvos - Pécs - honlap +36-20-3270104
Ormos Intézet - honlap +36 1 295-59-63
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Kereső
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27/2014. (IV. 30.) NFM rendelet a polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának
feltételeiről ( külső hivatkozás )
1178/2011/EU rendelete (2011. november 3.) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó... ( külső
hivatkozás )

Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part-MED ( külső hivatkozás )
A PART - MED - hez kapcsoló dó elfogadható megfelelési módozatok és útmutatók ( külső

A SIRESZ és a Fly Away
Team közös képzésorozata
(INGYENES!)
A tervezett előadásrend
feltöltése folyamatos...
és bizony készülünk pár
újdonsággal,
érdekességgel ;-)
2017-09-21
Tovább >>>
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Oktatói, szakoktatói és
P-tandem vizsgák, továbbá
vizsgák honosítása a
SIRESZ-nél
2017-05-15
Tovább >>>

CSOBÁNC szezonnyitás
előtti karbantartás
PDF generated automatically by the PDFmyURL HTML to PDF API

Még TILOS a Csobáncon

startolni, de a szükséges
karbantartásokat el lehet
végezni
2017-05-02
Tovább >>>

Leglisan lehet
Ausztriában
siklóernyőzni!
Hosszas előkészítés után
végre jogszerűen
repülhetünk az osztrák
Alpokban!
2017-02-15
Tovább >>>

Starthely támogatási
pályázat 2017
pályázati kiírás
2017-02-10
Tovább >>>
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alapítvány
minden siklórepülő
támogatásáért add a SZJA
1%-ot
2017-02-09
Tovább >>>

SIRESZ siklóernyős
előadássorozat
A 2016-2017. évi ősz-téltavaszi szezonban a
SIRESZ és a Fly Away
csapata ismét közös
előadássorozattal készül
a pilóták számára. Az
előadások nyíltak és
ingyenesek!
2016-12-13
Tovább >>>

Új képzési engedély
A Hatóság jóváhagyta a
SIRESZ új képzési
tematikáját
2016-06-01
Tovább >>>
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