MAGYAR BALLON SZÖVETSÉG
Sok a bizonytalanság a hőlégballon pilóták kereskedelmi kiterjesztésének megszerzésével kapcsolatban. Az alábbiakban összefoglaltam a témával kapcsolatos legfontosabb információkat, melyet az ITM szakembereivel is
egyeztettem.
Megszerzés folyamata:
1. Feltételek
Érvényes pilóta jogosítás (természetesen a folytonosság meglétével)
Érvényes orvosi alkalmasság
Életkor 18-70 év között
50 óra, illetve 50 le és felszállás parancsnokként (kiképzés nem számít bele, csak az ezt kővető PIC repülések /megj.: a startkönyvben egységesen vagy a PIC angol rövidítést, vagy a Pk magyar rövidítést használjátok, amikor parancsnokként repültök. A kettőt ne használjátok vegyesen, ez félreértést okozhat. /)
((EU) 2018/395 rendelet BFCL.215 pontja szerint)
2. Jelentkezés gyakorlati vizsgára
E-Hivatal  Képzés/Vizsga  Vizsgáim  Jelentkezés gyakorlati vizsgára
Vizsga célja: szakszolgálati engedély vagy jogosítás megszerzése
Légijármű kategória: ballon
Vizsga típusa: jogosítás/oktatói tanúsítás
Választott vizsga: Balloon Commercial Operation
Eszköz típusa: a pilóta jogosításának megfelelően (A, B, …) a legmagasabb kategóriába tartozó eszköz legyen
Javasolt vizsgáztató: jelenleg Füstös Ferenc vagy Nagy Péter
Feltöltendő dokumentumok: startkönyv azon oldalai, ami alapján a minimum követelmény illetve a folytonosság ellenőrizhető
Díjfizetési kötelezettség jelenleg nincs, de a díjfizetés igazolásaként egy dokumentum feltöltése kötelező
(lehet bármely korábban feltöltött dokumentum is). A díj fizetésre vonatkozó feltételeket a 3/2002. (VI.
20.) GKM rendelet tartalmazza, amely a későbbiekben természetesen változhat.
3. Gyakorlati vizsga
A Légügyi Hatóság jelöli ki a vizsgáztatót, amelyről értesíti a vizsgáztatót és a jelentkezőt is. Ezt követően
a két fél közötti egyeztetés alapján a tervezett repülés előtt minimum 48 órával a vizsgáztató bejelenti a
vizsgát az online felületen.
A vizsga az adott ballon osztálynak megfelelő normál gyakorlati készség ellenőrző vizsga, mely kiegészül
az EASA Balloon Rule Book kereskedelmi tevékenységre vonatkozó követelmények ismeretének ellenőrzésével. A vizsga repülést a pilóta jogosultságának megfelelően a legmagasabb ballon osztályokra javasolt
végrehajtani. A kereskedelmi kiterjesztés erre, illetve az ennél alacsonyabb ballon osztályokra lesz érvényes.
https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/balloon-rule-book-easy-access-rules
Sikeres vizsga után a vizsgázó jegyzőkönyvet kap az ellenőrző repülésről.
4. Szakszolgálati engedély kérelem beadása
E-Hivatal  Szakszolgálati engedélyeztetés  Szakszolgálati engedély kérelmek  Új kérelem
Kérelem típusa: jogosítás megszerzése
Légijármű kategória: ballon
Jogosítás típusa: Commercial Operation
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Kupolatérfogat értéke: A jogosultságnak, illetve a jártassági vizsgának megfelelő ballon osztály (A, B, C
vagy D)
Feltöltendő dokumentumok: Az E-Hivatal felületén a „Teljesítendő feltételek” pont alatt felsorolt dokumentumok.
Díjfizetési kötelezettség nincs, de a díjfizetés igazolásaként egy dokumentum feltöltése kötelező (lehet
bármely korábban feltöltött dokumentum is). A díj fizetésre vonatkozó feltételeket a 3/2002. (VI. 20.)
GKM rendelet tartalmazza, amely a későbbiekben természetesen változhat.
Oktatók esetében mi a teendő:
1. Aki 2012.04.08. előtt már rendelkezett oktatói jogosítással, amely jelenleg is érvényes
Adminisztratív módon a korábban ismertetett SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY kérelem beadásával megkapja a kereskedelmi kiterjesztést. A kérelemhez csatolni kell a szakszolgálati engedély mind két oldalát
tartalmazó dokumentumot, mely az oktatói jogosultság megszerzését bizonyítja.
2. Aki 2012.04.08. után szerezte meg az oktatói képesítést
Számára a normál megszerzési folyamat érvényes, tehát a korábbiakban ismertetett 1-4 pontnak megfelelő lépéseket kell végrehajtani.
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