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Tantárgy neve, kódja: GYAKORLAT III.                                              RG1302 Kreditszáma: 5 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 0 / 0 / 80/félév / 0 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Gyakorlat II. RG1203 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor 
informáló leírása 

Tudás: A tárgy elsajátítását követően a hallgatók ismerik és alkalmazni tudják a látás utáni és 
műszeres navigációs eljárásokat és a rádióforgalmazás szabályait. Ismeri a repülési szabályokat és 
eljárásokat, az eljárások kidolgozásának alapjait. Részletezve: Műszeres gyakorlatok. Kétmotoros 
műszeres gyakorlatok. Fedélzeti együttműködés gyakoroltatása. Felkészülési gyakorlatok a 
szakszolgálati gyakorlati vizsgára. 

Képesség: Képesek a repülőgép sárkány berendezéseinek és rendszereinek, a repülőgép 
hajtóművének és rendszereinek, a fedélzeti műszerek és műszerrendszerek a Légiüzemeltetési 
Utasításban leírtak szerinti üzemeltetésére, az esetlegesen bekövetkező meghibásodás 
felismerésére és szakszerű kezelésére. Képesek az angol nyelvű rádióforgalmazásra, képesek a 
meteorológiai helyzet elemzésére, értékelésére, a szükséges intézkedés meghozatalára, valamint a 
meteorológiai táviratok és jelentések értelmezésére és figyelembevételére. Személyes 
kompetenciáik (felelősségtudat, állóképesség, stressztűrő képesség, térérzékelő képesség, 
kézügyesség, figyelemmegosztás), társas kompetenciáik (kapcsolatteremtő készség, irányítási 
készség, konfliktusmegoldó készség, csapatmunka és együttműködés) és módszerekkel kapcsolatos 
kompetenciáik (analitikus gondolkodás, önkontroll, problémamegoldás, hibaelhárítás, 
lényegfelismerés, döntésképesség, szervezőkészség) képessé teszik a hallgatókat polgári célú 
légiközlekedésben részt vevő repülőgép irányítására. 

Attitűd: Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.  

Autonómia: Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és 
adminisztrációs változásokat.  

Évközi tanulmányi követelmények: 

Ellenőrző repülések. A követelmények alapvetően repüléstechnikai megfelelést jelentenek a képzés 
minden fázisában, ami az előírt repülési feladat biztonságos végrehajtását követeli meg. Az e 
területen való nem megfelelés megfelelő ellenőrzések után a képzés megszüntetését jelenti, melyről 
a kiképző bázis dönt. A megfelelést a képességbeli, felkészültségi állapot mellett egészségügyi 
szempontok is meghatározhatják. A tárgy követelményrendszeréhez hozzátartoznak a hatósági 
elméleti és gyakorlati vizsgák is. 

Az 5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

 AIP 
 Jeppesen kézikönyv 
 Légügyi előírások 
 Térképek 
 Típusismereti kiadványok 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Szilágyi Dénes főiskolai docens, PhD.  

  


