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Forgalmi növekedés

Az utasforgalom növekedése az előrejelzések szerint továbbra is tartósan 4-5 % lesz az 

előző évhez képest.
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Forgalmi növekedés
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Forgalmi növekedés



6

Kihívások

 Fokozódó igény szakszemélyzetre a 

légiiparban

 Pilóta

 Műszaki karbantartó

 Földi kiszolgáló

 Légiforgalmi irányító

 Üzemeltetés szervező

 Folyamatosan fokozódó terhelés az egyre

kevesebb és idősebb személyzetnél

 Romló élettani állapot, az emberi hibák

növekvő kockázata
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Lehetséges válaszok a kihívásokra

 Kiválasztás és képzés fejlesztése

Hatékonyabb kiválasztás, a képzési idő   

rövidítése megfelelő támogató 

módszertanokkal

 Munkaképesség megőrzése, életkor határ 

eltörlése

Élettani állapot optimalizálás

 terhelés mérése, nyomon követése

 terhelés/pihenés arányának beállítása

 pihenés támogatási javaslat

 Rehabilitáció

Visszatérés támogatása egészségügyi problémák után
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Új hivatásos repülőgép vezetői szak

 2014. november – 2015 március: A felsőoktatási államtitkárság

felkérésére munkacsoporti egyeztetések a Debreceni Egyetem, a

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Nyíregyházi

Főiskola bevonásával, közös szakmai javaslat összeállítása

 2015-2016: 139/2015 (VI.9) Kormányrendelet, melyben megjelent az

új szak, neve: "Hivatásos repülőgép vezető, majd 2016-ban a képzési és

kimeneteli követelmények megjelenése. Ezzel megnyílt a lehetőség újból

nemzetközileg elismert képzés nyújtására hazánkban

 2016-2017: a Nyíregyházi Egyetem magyar nyelven, a Debreceni

Egyetem angol nyelven, a nemzetközi piacokat is megcélozva

engedélyeztette a képzést. A Debreceni Egyetem Kihelyezett

Repülőmérnöki Tanszéke a PHARMAFLIGHT Központ.
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Debreceni Egyetem Kihelyezett Repülőmérnöki Tanszéke 

PHARMAFLIGHT Központ

Képzések ATO (Approved Training Organization) engedély alapján:

2018 szeptember: Hivatásos repülőgép vezetői szak, BsC, 3,5 év, ATP (A)

szakszolgálati engedély Airbus 320 vagy Boeing 737 típusképzéssel, angol nyelven

eddig 250 jelentkező a világ minden részéről
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A tudományos centrum tevékenysége 3 fő területre 

bontható

A tudományos centrum egyedülálló

módon egy helyen valósít meg

 képző

 repülés-egészségügyi és

 kutató

központot, ahol egy szakember

csapat foglalkozik a képzésekkel, a

repülési vizsgálatok és kutatások

végzésével és ezzel kapcsolatos

szolgáltatások nyújtásával.
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ICAO együttműködő partnerség

2016. október 5-én az ICAO együttműködési megállapodást írt alá a

PHARMAFLIGHT Központtal, mint a Debreceni Egyetem kihelyezett

tanszékével

Célja: információ csere a légi személyzet objektív orvosi, élettani,

mentális vizsgálataival kapcsolatos kutatásban



12

Kutatási terület

Sokat hallani a felgyorsult világról,

az ezzel járó túlterheltségről, amikor

a stresszorok összege negatívan hat

az adott személy teljesítményére.

A túlterheltség modern megnevezése

a krónikus teljesítménycsökkenés

szindróma.

Hatásai: (a Magyar GDP hatszorosában mérhető veszteség)

• rövidtávon: csökkent munkakedv, fáradtság 

• Hosszútávon: csökkent teljesítmény, mentális (depresszió) és fizikális (súlycsökkenés, 

akut és krónikus immunszupresszió, kardiovaszkuláris rizikó emelkedése) problémák, 

alvászavarok
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Nemzetközi hasonló trendek



14

Farmakológiai

centrum

Központi épület 

Egészségügyi

centrum

Képzési és szimulátor 

centrum

Debreceni Egyetem Kihelyezett Repülőmérnöki Tanszéke 

PHARMAFLIGHT Központ
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Szimulátorok

Airbus 320-200 típusú

Full Flight Simulator (FFS)
Boeing 737-800 típusú 

Flight Training Device (FTD)
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1 db Airbus 320-200 típusú

Full Flight Simulator (FFS)

CS-FSTD A Level D szint

CFM56-5B4 és 

IAE V2527-A5 hajtómű 

verzióval

1 db Boeing 737-800 típusú

Flight Training Device (FTD)

CS-FSTD A Level 2 szint

CFM56-7 hajtómű verzióval

Kialakítása olyan, hogy

CS-FSTD A FFS Level D

szintre fejleszthető

Szimulátorok
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Összegzés

Jelenkori kihívások:

? A légiforgalom dinamikusan növekszik

? egyre több légi személyzetre van szükség

? szakember hiány a piacon

Lehetséges válaszok a kihívásokra:

 kiválasztás és képzés fejlesztése

 munkaképesség megőrzése, rekreáció, regeneráció, rehabilitáció

 teljesítmény monitoring és optimalizálás, innovatív technikák
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KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!

ibis Styles Budapest Airport 

2018. március 28.


