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LégterekLégterek 



Ellenőrzött légterek:Ellenőrzött légterek:Ellenőrzött légterek:Ellenőrzött légterek:

(ahol légiforgalmi irányítás működik)



CTR /MCTR     (repülőtéri irányító körzet )

TMA/MTMA (közel körzeti irányítói körzet)

CTA   (polgári irányítói körzet)



MCTRMCTR



TMA/MTMATMA/MTMA



CTACTA



Nem ellenőrzött légterekNem ellenőrzött légterek

ahol repüléstájékoztató szolgálat igénybevételével a légijármű‐
vezető saját felelősségére közlekedik;



TIZ LH ”TIZ „ LH…



Korlátozott légtér (LHR ) ahol a légi közlekedésKorlátozott légtér  (LHR_) ahol a légi közlekedés 
meghatározott és közzétett feltételekkel, elsősorban az 
emberi egészség és a környezet védelme, valamint a               
légtér‐szuverenitás biztosítása érdekében korlátozott,

Időszakosan korlátozott (LHTRA_) amit az állami            
repülések céljára ideiglenesen elkülönítenek



Korlátozott légterek LHR ”Korlátozott légterek „LHR…



Időszakosan korlátozott légterek LHTRA ”Időszakosan korlátozott légterek „LHTRA…



Környezetvédelmi szempontból 
korlátozott légterekkorlátozott légterek

V él lé éVeszélyes légtér (LHD_) azt a részét, ahol kijelölt időben    
a légiközlekedésre veszélyes tevékenység folyik 



Környezetvédelmi szempontokból 
korlátozott légterek „LHB…”



Veszélyes légterek D”Veszélyes légterek „ D



Tiltott légtér (LHP_)       azt a részét, ahol a légi 
közlekedés tilos,  mivel légiközlekedési baleset a , g
területen található földi            létesítmény jellege miatt 
tömegszerencsétlenséget idézhet elő.

Koordinált légtér (LHSG_) meghatározott g (
kiterjedésű, a vitorlázó  repülés védelme céljából 
kijelölt légtér 

Műrepülő légtér (LHSA_) meghatározott 
kiterjedésű, a műrepülést végző  légijárművek védelme 
céljából kijelölt légtér 



Tiltott légterek LHP ”Tiltott légterek „LHP… 



Koordinált légterek LHSG ”Koordinált légterek „LHSG …



Műrepülő légtér LHSA ”Műrepülő légtér „LHSA…



Eseti légtérEseti légtérEseti légtérEseti légtér

• a légiközlekedés biztonságának védelme 
érdekében kell  igényelni. A kijelölt veszélyes g y j y
légtereken kívül, különböző lövedékek, rakéták 
tervezett fellövése, valamint olyan eszközök 
lé té b j tt tá té l k tö ük éllégtérbe juttatása esetén, amelyek tömegüknél, 
kisugárzott energiájuknál vagy egyéb 
tulajdonságaiknál fogva a repülés biztonságáratulajdonságaiknál fogva a repülés biztonságára, 
vagy az élet‐ és vagyonbiztonságra veszélyt 
jelenthetnek;j ;



LÉGIFORGALMI LÉGTEREKLÉGIFORGALMI LÉGTEREKLÉGIFORGALMI LÉGTEREK LÉGIFORGALMI LÉGTEREK 
OSZTÁLYOZÁSA OSZTÁLYOZÁSA OS O SOS O S

MAGYARORSZÁGONMAGYARORSZÁGON





C osztályC osztályC. osztály C. osztály 

A légtérben IFR és VFR repülések egyaránt 
végrehajthatók valamennyi repülés számáravégrehajthatók, valamennyi repülés számára 
légiforgalmi irányító szolgálatot biztosítanak. 
Az IFR repüléseket elkülönítik egymástól, 
valamint a VFR repülésektől. A VFR p
repüléseket elkülönítik az IFR repülésektől és 
tájékoztatják a többi VFR repülésrőltájékoztatják a többi VFR repülésről.



D osztályD osztályD. osztály D. osztály 

A légtérben IFR és VFR repülések egyaránt 
végrehajthatók, valamennyi repülés számára 
légiforgalmi irányító szolgálatot biztosítanak. g g y g
Az IFR repüléseket elkülönítik a többi IFR 
repüléstől a VFR repülésről pedigrepüléstől, a VFR repülésről pedig 
tájékoztatást kapnak. A VFR repülések 
l i ülé ől tájék t tá t k kvalamennyi repülésről tájékoztatást kapnak.



F. osztályF. osztályF. osztály F. osztály 

A légtérben IFR és VFR repülések egyaránt 
végrehajthatók valamennyi IFR repülésvégrehajthatók, valamennyi IFR repülés 
számára légiforgalmi tanácsadó szolgálatot 
bi t ít k l i ülé á ábiztosítanak, valamennyi repülés számára 
repüléstájékoztatást biztosítanak. Külön 
kérésre a VFR légijárművek is részesülnek 
tanácsadó szolgálatban.g



G. osztály G. osztály 

lé é b lé k é h h ókA légtérben VFR repülések végrehajthatók, a 
repülések számára repüléstájékoztatást 
biztosítanak.



STAT I S ZT I KASTAT I S ZT I KASTAT I S ZT I KASTAT I S ZT I KA
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JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
2012 37 473 32 974 38 972 44 022 51 206 59 132 66 075 64 477 58 878 51 602 39 145 36 151
2013 35 747 32 587 39 649 43 889 53 180 60 199 67 014 65 968 59 749 54 041 40 322 38 596
var.pct -4,61% -1,17% 1,74% -0,30% 3,86% 1,80% 1,42% 2,31% 1,48% 4,73% 3,01% 6,76%

-6,00%0



Air Traffic statistics of Budapest FIS
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JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
2012 kézi 1377 1268 3051 3419 4523 5115 6277 6275 4984 3613 1965 1168
2013 kézi 989 1064 1692 4016 3831 5033 6095 5256 4035 3886 2117 1260
Var.pct -28,2% -16,1% -44,5% 17,5% -15,3% -1,6% -2,9% -16,2% -19,0% 7,6% 7,7% 7,9%
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MATIAS

20
13

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Január 709 432 602 816 744 1411 1378 1078 958 1365 1337 1001 1455 45,35

Február 1001 754 826 670 623 1236 2176 1194 1289 1593 1268 1064 1699 59,68

Március 1638 1428 1233 1725 1427 2599 2300 2107 2905 2526 3051 1692 ######

Április 2147 2138 2436 2534 3510 4805 3924 4329 4186 3955 3419 3705 ######

Máj 3409 3428 3322 5205 3796 4334 5856 5631 4461 4640 4523 3831Május 3409 3428 3322 5205 3796 4334 5856 5631 4461 4640 4523 3831 ######

Junius 3486 3667 3140 3656 3897 5482 4996 4880 5329 5472 5115 5033 ######

Julius 6201 4263 3774 4334 5148 6537 6252 7802 7930 5469 6277 6095 ######

Augusztus 4667 4969 4830 4491 4936 5761 7279 7419 8412 6962 6275 5256 ######
g 4667 4969 4830 4491 4936 5761 7279 7419 8412 6962 6275 5256 ######

Szeptembe
r 2581 3292 3140 3654 4317 4586 4260 5525 4113 6132 4984 4035 ######

Október 2200 2189 2488 3311 3827 3560 3857 3913 4403 4099 3613 4003 ######

November 1272 1453 1475 1234 1675 1956 2115 2185 2740 1653 1965 2177 ############

December 692 1190 913 793 1096 1021 1468 1631 1162 1284 1168 1277 ######

összesen
: 30003 29203 28179 32423 34996 43288 45861 47694 47888 45150 42995 39169 3154 -91,95



IFR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 VFR 2008 2009 2010 2011 2012 2013IFR VFR

Január 429 328 420 537 390 441 Január 922 750 538 828 947 578

Február 455 373 562 609 539 470 Február 1720 821 727 984 729 594

Március 473 447 911 731 630 411 Március 1827 1660 1994 1795 2421 1281

Április 607 527 775 657 697 978 Április 3317 3802 3411 3298 2712 3038

Május 719 545 744 763 814 968 Május 5137 5086 3717 3877 3709 2863

Június 824 675 1042 950 912 840 Június 4172 4205 4287 4522 4203 4193

Július 796 518 1167 922 992 941 Július 5456 7284 6763 4547 5285 5154Július 796 518 1167 922 992 941 Július 5456 7284 6763 4547 5285 5154

Augusztus 863 584 860 906 775 1113 Augusztus 6416 6835 7552 6056 5500 4143

Szeptember 855 919 888 898 806 782 Szeptember 3405 4606 3225 5234 4178 3253

Október 732 889 681 745 747 911 Október 3125 3024 3722 3354 2866 3092

November 568 771 743 481 663 691 November 1547 1414 1997 1172 1302 1486

December 333 578 531 408 340 411 December 1135 1053 631 876 828 866

összesen: 7654 7154 9324 8607 8305 8957 összesen: 38179 40540 38564 38554 34680 30541

különbség: -500 2170 -717 -302 -3 60% különbség: 2361 -1976 -10 -3874különbség: -500 2170 -717 -302 3,60% különbség: 2361 -1976 -10 -3874
-11,10%



Repüléstájékoztató szolgálatRepüléstájékoztató szolgálatRepüléstájékoztató szolgálatRepüléstájékoztató szolgálat



Repüléstájékoztató szolgálatot kell nyújtani p j g y j
minden légijárműnek, amely:

• a) számára légiforgalmi irányító szolgálatot 
nyújtanak; vagy amely

• b) az illetékes légiforgalmi szolgálati egységek 
által egyéb módon ismert és

• a tájékoztatás valószínűleg érintheti.



A repüléstájékoztató szolgálat 
tevékenységi köre

A ülé tájék t tó l ál t t ék é é k• . A repüléstájékoztató szolgálat tevékenységének a 
következő érvényes tájékoztatások biztosítására kell 
kiterjednie:

• a) SIGMET és AIRMET jelentésekről szóló tájékoztatások;
• b) a kitörés előtti vulkántevékenységről, a 

vulkánkitörésekről és vulkáni hamufelhőkről szólóvulkánkitörésekről és vulkáni hamufelhőkről szóló 
tájékoztatások;

• Megjegyzés: Budapest FIR‐ben ismert vulkáni tevékenység gj gy p y g
nincs.

• c) a radioaktív anyagoknak vagy mérgező vegyi anyagoknak 
a légkörbe kerüléséről szóló tájékoztatások;a légkörbe kerüléséről szóló tájékoztatások;



• d) a navigációs berendezések működésében beállott 
ált á k ól óló tájék t tá kváltozásokról szóló tájékoztatások;

• e) a repülőterek beleértve a repülőtér mozgási• e) a repülőterek, beleértve a repülőtér mozgási 
területeinek és repülőtéri berendezések 
állapotában beállott változásokról szóló 
tájékoztatások, amennyiben azokon hó, jég vagy 
jelentős mélységű víz található;

• f) a személyzet nélküli szabad ballonokról szóló 
tájékoztatások;tájékoztatások;

• továbbá bármely más, a biztonságot valószínűsíthetően to ábbá bá e y ás, a b to ságot a ós űs t etőe
befolyásoló tájékoztatás.



A repülések számára biztosítottA repülések számára biztosított 
repüléstájékoztató szolgálatnak az 

alábbiakban felsorolt tájékoztatásokra is kialábbiakban felsorolt tájékoztatásokra is ki 
kell terjednie:



• a) az indulási, rendeltetési vagy kitérő
repülőtereken jelentett vagy előre jelzettp j gy j
időjárási körülmények;

• b) összeütközési veszély jelzése a C, D, E, F és
G osztályú légterekben üzemelő
légijárművek számára;légijárművek számára;



Egy légijármű által adott különleges légijelentéstgy g j g g j
a légiforgalmi szolgálati egységek a lehető 
legrövidebb időn belül továbbítsák a többi 
érintett légijárműnek a eg séget kis olgálóérintett légijárműnek, az egységet kiszolgáló 
meteorológiai hivatalnak és a szomszédos érintett 
légiforgalmi szolgálati egységneklégiforgalmi szolgálati egységnek.

A látvarepülési szabályok szerint végrehajtottA látvarepülési szabályok szerint végrehajtott 
repülések számára biztosított repüléstájékoztató 
szolgálat tájékoztatásainak ki kell terjednie a g j j
repülés útvonalára vonatkozó forgalmi és 
időjárási körülményekre, ha valószínűnek látszik, 
h időjá á i kö ül é k ikhogy ezen időjárási körülmények nem teszik 
lehetővé a látvarepülési szabályok mellett történő 
további üzemelésttovábbi üzemelést.



Légiforgalmi tanácsadó szolgálatLégiforgalmi tanácsadó szolgálatLégiforgalmi tanácsadó szolgálatLégiforgalmi tanácsadó szolgálat



A légiforgalmi tanácsadó szolgálat célja 
hatékonyabb tájékoztatás adása az összeütközési 
veszélyekről, mint amilyent a csak 
repüléstájékoztató szolgálat ellátása során 
nyújtanak. Ezt tanácsadói légtérben vagy 

á dói ú l k ( ” ál ú lé é )tanácsadói útvonalakon („F” osztályú légtér) 
működő IFR repülések számára biztosíthatják.

Légiforgalmi tanácsadó szolgálatot csak ott g g g
létesítenek, ahol nincs lehetőség légiforgalmi 
irányító szolgálat nyújtására, ugyanakkor a 
repüléstájékoztató szolgálat által az összeütközési 
veszélyekre vonatkozó korlátozott tájékoztatás 
nem felel meg a követelményeknek.



A repüléstájékoztató és légiforgalmi tanácsadóA repüléstájékoztató és légiforgalmi tanácsadó 
szolgálat által nyújtott tájékoztatások felhasználása

A repüléstájékoztató és légiforgalmi tanácsadó
szolgálat biztosítása nem mentesíti a
légijármű parancsnokát semmilyeng j p y
tekintetben sem saját felelőssége alól, és a
repülési terv bármely javasolt változtatására arepülési terv bármely javasolt változtatására a
végső döntést neki kell meghoznia



A repüléstájékoztató és a légiforgalmi tanácsadó 
szolgálat az összeütközések elkerülése vonatkozásábanszolgálat az összeütközések elkerülése vonatkozásában 
nem nyújtja azt a biztonsági fokot és nem vállalja 
ugyanazokat a felelősségeket, mint a légiforgalmi 
á í ó l ál l lé á ék óirányító szolgálat,mivel a repüléstájékoztató 

szolgálatot és a légiforgalmi tanácsadó szolgálatot 
ellátó egység rendelkezésére álló, az adott légtérbenellátó egység rendelkezésére álló, az adott légtérben 
lévő forgalmi helyzetre vonatkozó információk 
(radarinformáció, repülési adatok) nem biztos, hogy 
teljesek Ezek a légiforgalmi szolgálati egységek nemteljesek. Ezek a légiforgalmi szolgálati egységek nem 
vállalhatnak felelősséget a megfelelő forgalmi 
tájékoztatás adásáért, sem az adatok pontosságáért.j , p g

A repüléstájékoztató és légiforgalmi tanácsadó 
egységek nem adnak "engedélyeket", csak a 
"tanácsolni", vagy "javasolni" szavakat használják, 
amikor kitérési tevékenységet javasolnak aamikor kitérési tevékenységet javasolnak a 
légijárműnek.



Riasztó szolgálatRiasztó szolgálat



Riasztó szolgálat nyújtásaRiasztó szolgálat nyújtása

A légijárművek kényszerhelyzete, eltűnése, a
riasztó szolgálat nyújtása a repülőtérig y j p
kényszerhelyzeti szolgálati egységek szükség
szerinti riasztását a mentés koordinálásáraszerinti riasztását, a mentés koordinálására
kijelölt szerv riasztását, valamint az érintett
légijármű üzemben tartójának az esetlegesenlégijármű üzemben tartójának, az esetlegesen
érintett ATS egységek és a kényszerhelyzetben
lévő légijármű közelében működő
légijárművek értesítését jelenti.



Riasztó szolgálatot kell nyújtani:

) i d l lé ijá ű k l á á• a) minden olyan légijárműnek, amely számára 
légiforgalmi irányító szolgálatot nyújtanak;

• b) a repülési tervet benyújtott légijárművek számára, a 
működésről kapott információt követően, a p
repülési terv lezárásáig terjedő időszak alatt;

• c) az AFIS egységgel rendelkező repülőterek 
forgalmában résztvevő valamennyi ismert 
légijármű számára; éslégijármű számára; és

• d) bármely légijármű részére, amelyről tudott vagyd) bármely légijármű részére, amelyről tudott vagy 
feltételezett, hogy jogellenes beavatkozás alatt áll.



Repülőterek Repülőterek 
M áM áMagyarországonMagyarországon



RepülőtérRepülőtérRepülőtérRepülőtér

Nyilvános repülőtér‐ amelyet azonos feltételekkel 
bárki igénybe vehet.

Nem nyilvános repülőtér amely a tulajdonos illetveNem nyilvános repülőtér‐ amely a tulajdonos, illetve 
az üzemben tartó engedélye alapján vehető igénybe, és amely 
lehet:lehet:

polgári célú nem nyilvános repülőtér,

állami repülések céljára szolgáló repülőtérállami repülések céljára szolgáló repülőtér



• Ellenőrzött repülőtér Ol ülő é h l• Ellenőrzött repülőtér‐ Olyan repülőtér, ahol 
a repülőtéri forgalom részére légiforgalmi irányító 
szolgálatot nyújtanak.

• Nem ellenőrzött repülőtér ‐ olyan p y
repülőtér, ahol légiforgalmi irányító szolgálatot nem 
nyújtanaknyújtanak



a) nyilvános repülőtér: amelyet azonos feltételekkel bárki 
igénybe vehet:igénybe vehet:
aa) kereskedelmi repülőtér: a rendszeres utas, 

poggyász, áru és posta továbbítását végző légi 
forgalom céljaira létesített nyilvános repülőtér;

ab) nem kereskedelmi repülőtér: az aa)  alpontban 
meghatározottakon kívül minden más nyilvánosmeghatározottakon kívül minden más nyilvános 
repülőtér;

ac) közös felhasználású polgári és katonai repülőtér;ac) közös felhasználású polgári és katonai repülőtér; 
ad) közös felhasználású katonai és polgári repülőtér; 

(tervezett LHKE)
b) nem nyilvános repülőtér: amely ‐ a 41. § (3)‐(4) 
bekezdésében meghatározott esetek kivételével ‐ a 
tulajdonos illetve az üzemben tartó engedélye alapjántulajdonos, illetve az üzemben tartó engedélye alapján 
vehető igénybe, és amely lehet
ba) polgári célú nem nyilvános repülőtér,) p g y p ,
bb) állami repülések céljára szolgáló repülőtér.



Repülőterek osztályozásaRepülőterek osztályozása

llékl / ( )• 2. melléklet a 159/2010. (V. 6.) Korm. 
rendelethez

• Repülőtér létesítési engedélyéhez szükséges 
feltételekf

• A nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, 
az 1944 évi december hó 7 napján aláírtaz 1944. évi december hó 7. napján aláírt 
Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről szóló 
2007 évi XLVI törvény mellékleteként2007. évi XLVI. törvény mellékleteként 
kihirdetett 14. Függelékében foglaltak alapján



1 Az I osztályú repülőtér1. Az I. osztályú repülőtér



• A repülőtérnek a 2. pontban epü őté e a po tba
meghatározottakon túlmenően a következő 
feltételeket kell biztosítani:feltételeket kell biztosítani:

1 1 áll dó h tá átk lőh l• 1.1. az állandó határátkelőhely,

• 1.2. a Nemzeti Adó‐ és Vámhivatalnak az 
Európai Unió külső vámhatáránEurópai  Unió külső vámhatárán 
működő szerve  működéséhez szükséges 
feltételek,feltételek,

f bi á i l ál• 1.3. fegyveres biztonsági szolgálat.



2. A II. osztályú repülőtéros tá yú epü őté



2 1 A ülőté té i ű ki té i é tű éd l i i tjét ICAO ált l• 2.1. A repülőtér mentési, műszaki mentési és tűzvédelmi szintjét az ICAO által 
előírtak alapján kell meghatározni.

• 2 2 A repülőtéren a nagyközönség számára nyitva álló területet vagy területeket2.2. A repülőtéren a nagyközönség számára nyitva álló területet vagy területeket 
kell kijelölni.

• 2.3. A repülőtérnek az e rendeletben meghatározottakon túlmenően a következő 
feltételeket kell biztosítania:

• 2.3.1. szilárd burkolat (futópálya, gurulóút, előtér);

• 2.3.2. légiforgalmi irányító vagy a tervezett forgalom függvényében 
repüléstájékoztató szolgálat;

• 2.3.3. tanúsított repülésmeteorológiai szolgáltató által felügyelt (fenntartott) 
repülésmeteorológiai szolgálat, rendszeres METAR és TAF készítés;

• 2.3.4. ellenőrzött légtér vagy ha a tervezett forgalom nem indokolja, TIZ;

• 2.3.5. precíziós műszeres futópálya (legalább CAT I.);



• 2.3.6.  repülőtéri rendőri szolgálat;

• 2.3.7.  üzemanyag kiszolgálás;

2 3 8 t t i ál é h ICAO lőí á i t ük é G l• 2.3.8.  utas, cargo terminál és ‐ ha az ICAO előírás szerint szükséges ‐ General     
Aviation terminál;

• 2 3 9 utas és árukezelő eszközök, létesítmények;2.3.9.  utas és árukezelő eszközök, létesítmények;

• 2.3.10.  utasbiztonsági ellenőrzés, poggyászkezelés;

• 2.3.11.  tűzoltó szolgálat;

• 2.3.12.  AFTN és SITA kapcsolat;

• 2.3.13.  közzétett üzemidő és szolgáltatások;

• 2.3.14.  SRA;

• 2.3.15.  téli üzemhez szükséges hó eltakarító és más eszközök.

• 2.4.  Repülőtérrend.



3 A III IV osztályú repülőtér3. Az III‐IV. osztályú repülőtér



• 3.1. A repülőtéren legalább egy repülési sávot,
munkaterületet kell kijelölni amely magában foglal egymunkaterületet kell kijelölni, amely magában foglal egy
természetes talajú vagy szilárd burkolattal ellátott
futópályát.

• 3.2. A repülőtéren, a repülési sávon kívül létesíteni kell
előteret vagy állóhelyeket (mozgásterület), valamint a
légijármű személyzete és a repülőteret üzemeltetőlégijármű személyzete, és a repülőteret üzemeltető
szolgálatok számára megfelelő elhelyezést nyújtó
kiszolgáló létesítményt.

• 3.3. Természetes talajú repülőtéren állandósított geodéziai
alpontok létesítéséhez vonatkoztatva kell a biztonsági
védőövezetet kijelölni Szilárd burkolatú futópálya esetén avédőövezetet kijelölni. Szilárd burkolatú futópálya esetén a
biztonsági védőövezet kiinduló pontjai a futópálya
középvonalában a futópálya mindkét végén jelölt pontok.

• 3.4.  Repülőtérrend.



4. Az V‐VI. osztályú repülőtéry p



• 4.1. A repülőtéren legalább egy repülési
sávot, munkaterületet kell kijelölni, amelysávot, munkaterületet kell kijelölni, amely
magában foglal a repülőtéren fogadni
tervezett géptípusnak megfelelő egytervezett géptípusnak megfelelő, egy
természetes talajú vagy szilárd burkolattal
llá f ó ál áellátott futópályát.

• 4.2.  Repülőtérrend.



14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet
a Magyar Köztársaság légterében és a Magyar Köztársaság légterében és 
repülőterein történő repülésekrepülőterein történő repülésekrepülőterein történő repülések repülőterein történő repülések 
végrehajtásának szabályairólvégrehajtásának szabályairólg j yg j y



Re p ü l é s   e l ő t t i  Re p ü l é s   e l ő t t i   t é n y ke d é st é n y ke d é s



• Valamely repülés megkezdése előtt a légi• Valamely repülés megkezdése előtt a légi 
jármű parancsnokának meg kell ismernie a 

ülé k ó ötervezett repülésre vonatkozó összes 
rendelkezésre álló tájékoztatást. 



• A repülőtér forgalmi körét, vagy a repülőtér 
körzetét elhagyó repülések esetén, és mindenkörzetét elhagyó repülések esetén, és minden 
IFR repülésre való felkészülés során gondosan 
tanulmányozni kell a rendelkezésre állótanulmányozni kell a rendelkezésre álló 
meteorológiai jelentéseket, valamint 
lő l é k k ll h áelőrejelzéseket, meg kell határozni az 
üzemanyag‐szükségletet és megfelelő 
változatot kell kidolgozni arra az esetre, ha a 
repülés nem hajtható végre a terv szerint.repülés nem hajtható végre a terv szerint.



Budapest FIRBudapest FIR‐‐ből történő indulás esetén:ből történő indulás esetén:



• a) látvarepülési szabályok szerinti repülés nem 
kezdhetőmeg mindaddig míg a meteorológiaikezdhető meg mindaddig, míg a meteorológiai 
jelentések, vagy a meteorológiai jelentések és 
előrejelzések összessége azt nem mutatja hogyelőrejelzések összessége azt nem mutatja, hogy 
a látvarepülési szabályok szerint végrehajtandó 
repülési útvonalon vagy annak érintettrepülési útvonalon, vagy annak érintett 
szakaszán a repülés időpontjában látvarepülési 

ló i i kö ül é k l kmeteorológiai körülmények lesznek,



• b)műszer szerinti repülési szabályok alapjánb) műszer szerinti repülési szabályok alapján 
végzett repülés nem kezdhető meg mindaddig, 
míg a rendelkezésre álló tájékoztatások azt nemmíg a rendelkezésre álló tájékoztatások azt nem 
mutatják, hogy a tervezett rendeltetési 
repülőtéren és/vagy a kitérő repülőtéren az p / gy p
érkezés számított időpontjában a meteorológiai 
körülmények lehetővé teszik a műszer szerinti y
megközelítési eljárás és leszállás végrehajtását.



Rádióberendezéssel Rádióberendezéssel  történő felszereltségi történő felszereltségi 
kö etelmén ekkö etelmén ekkövetelményekkövetelmények



• A 117,975‐137,000 MHz frekvenciasávban , ,
működő, 25 kHz vagy kisebb csatornaosztású 
rádiótávbeszélő üzemmódúrádiótávbeszélő üzemmódú 
rádióberendezéssel kell felszerelni:

• ‐ ellenőrzött légtérben működő,

• ‐ az éjszakai VFR repülést végző,az éjszakai VFR repülést végző,

• ‐ az államhatárt keresztező légi járműveket.



TTranszponderrel ranszponderrel történő történő 
felszereltségi követelményekfelszereltségi követelményekfelszereltségi követelményekfelszereltségi követelmények



• A” vagy C” módú 4096 kódbeállítási• „A vagy „C módú 4096 kódbeállítási
lehetőséggel rendelkező transzponderrel kell
felszerelni azokat a légijárműveket amelyek VFRfelszerelni azokat a légijárműveket, amelyek VFR
szerint:

• a) államhatárt keresztező repülést hajtanak végre,

• b) ellenőrzött légterekben működnek, kivéve a ) g ,
3.6.3. pontban leírtakat,(3.6.3. „C” módú 4096 
kódbeállítási lehetőséggel rendelkező transzponderrel kell gg p
felszerelni azokat a VFR légi járműveket, amelyek FL 195 (5950 
m STD) felett működnek.)

• c) 4000 láb (1200 m) AMSL feletti nem ellenőrzött 
légtérben működnek.



Repülési tervekRepülési tervek



B d t FIR b ülé i t t k llBudapest FIR‐ben repülési tervet kell 
benyújtani:benyújtani:



a) valamennyi IFR repülésre,) y p ,
• b) valamennyi államhatárt keresztező repülésre,
• c) állami légijárművel MCTR‐n, MTMA‐n, időszakosan ) g j
korlátozott légtéren kívül végrehajtott repülésekre,

• d) az államhatár menti korlátozott légtérben tervezett repülésekre, a 
mezőgazdasági munkarepülések kivételével,

• e) az ellenőrzött légtere(ke)t érintő repülésekre,
• f) az éjszakai VFR repülésekre,
• g) vitorlázó felhőrepülésekre, és
• h) repülőtéri irányító körzettel rendelkező polgári 

ülőt k lé t it (CTR CTA) é i tő ülé krepülőterek légtereit (CTR, CTA) érintő repülésekre, a 
repülőtéri légiforgalmi irányító szolgálat AIP‐ben 
közzétett működési idején kívüli időszakban,j ,

• a magyar légtér légiközlekedés céljára történő 
kijelöléséről szóló miniszteri rendeletben az MCTR‐ek 
ü id jé kí üli l á i ülé áll ít ttüzemidején kívüli polgári repülésre megállapított 
esetekben



MACMAC



Kismagasságú katonai folyosók
Military Air Corridors (MAC)

HEAVYHEAVY
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Teljes új légtérszerkezet 
C l t l l l iComplete new low level airspace



H CHungaroControl
 
Elérhetőségek a belföldi repülés előtti felkészülésre, repülési terv benyújtásra, illetve zárásra



Légtér  
A ö ( ll ő ö k lá él il k di ál l i i) lé éAz összes (ellenőrzött, korlátozott, veszélyes, tiltott, koordinált, valamint eseti) légtér 
működéséről szóló tájékoztatás;  
Információs segítség útvonaltervezéséhez, beleértve a hajtómű nélküli légijárművek repülését 
isis. 

Tel.: 06-1-296-92-58    HM. tel.: 22-50-53;  22-50-09 
Fax: 06-1-296-91-17      HM. fax: 22-50-24 
E-mail: www.hungarocontrol.hu/legter



Repülési terv (belföldi repülések esetén) 
Bejelentés „helyi üzemről”; 
É d klődé ülé i l k l bÉrdeklődés repülési tervvel kapcsolatban;   
Repülési terv benyújtás: 
Belföldi VFR repülés esetén (tervezett felszállás előtt min. 30 perccel) Budapest ATS 
kö ülé ájék ó é á áközpont repüléstájékoztató egység számára:

Tel.: 06-1-291-51-96;  06-1-296-91-43 

296 91 50 296 91 51Fax: 06-1-296-91-50; 06-1-296-91-51
Nemzetközi VFR/IFR, vagy belföldi IFR, repülés esetén (tervezett felszállás előtt min. 60
perccel) a Budapest-Ferihegyi repülőtér repülés bejelentője számára:p ) p gy p p j j

Tel.: 06-1-296-68-44; 06-1-296-78-75; 06-1-291-10-85 
Fax: 06-1-296-69-25 



Koordináció  
Előzetes koordinálás a repülés végrehajtásával kapcsolatban;p g j p ;
Földről, a repülési tervet benyújtott légijárművek részére indulás előtt azonnali belépési
engedélykérés (belépés/keresztezés 10 percen belül) ellenőrzött légtérbe tervezett repülés,
valamint határkeresztezés (LHBP FIR) esetében;valamint határkeresztezés (LHBP FIR) esetében;
Transponder kód kérés, LHBP QNH kérés. 

Nyugat tájékoztató tel.: 06-1-296-91-02 06-1-293-41-02y g j

Kelet tájékoztató    tel.: 06-1-296-91-03 06-1-293-41-03 

É 293 41 04Észak tájékoztató   tel.:          06-1-293-41-04



B j l téBejelentés  
Repüléssel kapcsolatban (repülés végrehajtásával kapcsolatos esemény, szabálytalanság)p p ( p g j p y, y g)
bejelentés. 

296 91 22 Tel.: 06-1-296-91-22 
06 30 280 97 44Mobil tel.: 06-30-280-97-44



Ö Ö Ö Y• KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


