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21. sz. melléklet a 34000/953-1/2021.ált. nyt. számhoz 

 

2021. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 

 

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 107/B.§ (1) bekezdésében 

meghatározott, az állomány tiszti állománykategóriába tartozó tagja számára fokozati 

vizsgáztatásához. 

 

10. LOGISZTIKA IV. (repülőműszaki) SZAKMACSOPORT 

 

10.1. MH Repülőműszaki Szabályzat Re/415. 2013. 

1. fejezet. A repülőeszközöket üzemeltető katonai szervezet repülőműszaki 

biztosításáért felelős alegység rendeltetése, tevékenységének alapvető 

szabályai. 1/1-1/9. o. 

2. fejezet. A repülőeszköz repülőműszaki üzemeltetése 2/1-2/11. o. 

3. fejezet. A repülőeszköz előkészítése repüléshez 3/1-3/7. o. 

4. fejezet. A repülések műszaki kiszolgálása 4/1-4/15. o. 

5. fejezet Katonai szállító, felderítő repülőgépek és helikopterek üzemeltetési 

sajátosságai 

6. fejezet A repülőtechnika fegyverzeti, elektromos, műszer-oxigén és 

rádiótechnikai berendezéseinek üzembentartása 

7. fejezet A repülőeszköz javítása 

8. fejezet. A repülőtechnika üzemeltetési megbízhatóságának elemzésére és a 

megbízhatósági szint növelésére végzendő tevékenység 8/1-8/2. o. 

9. fejezet. A repülőeszközök elhelyezése, őrzése, átadása és átvétele 9/1-9/5. 

o. 

11. fejezet. A repülőeszközök nyilvántartása és kiselejtezése 11/1. o. 

12. fejezet A személyi állomány repülőműszaki képzése 

 

10.2. Az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati 

engedélyeiről szóló 16/1998 (X. 28.) HM–EüM együttes rendelet 

1. fejezet A rendelet alkalmazási köre 

3. fejezet A szakszolgálati engedély 

4. fejezet A jogosítások a szakszolgálati engedély alapján 

6. fejezet Eljárási szabályok 

16. fejezet A repülőműszaki földi szakszemélyzetek szakszolgálati engedélye 

 

10.3. Az állami légijárművek nyilvántartásáról, gyártásáról és javításáról, 

valamint a típus és légialkalmasságáról szóló 21/1998. (XII.21.) HM rendelet 

1. fejezet Általános rendelkezések 
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2. fejezet A nyilvántartásba vételi eljárás 

3. fejezet A külföldről beszerzett légijármű nyilvántartásba vétele 

5. fejezet A légijármű jelzései 

6. fejezet A gyártás, javítás és a karbantartás szakmai feltételei 

9. fejezet Változtatás a légijárművön 

11. fejezet A légijármű légialkalmasságának feltételei és a vizsgálat rendje 

12. fejezet A légialkalmassági bizonyítvány 

13. fejezet A légialkalmassági vizsgálatok formái 

 

Budapest, 2021. január 12-én 

Andrejkovicsné Tanner Tímea sk. 

katonai vizsgaközpont mb. vezető 

 


