TÁJÉKOZTATÓ A HHH SIKLÓREPÜLŐ STARTHELYEINEK HASZNÁLATÁHOZ

















A HHH összes siklórepülő le, és felszállóhelyének kezelését 2017. március 31. és 2021. március
31-e között a Budai Siklórepülő Egyesület végzi.
Az egyesület honlapjain, régi: www.bse.hupont.hu, új: www.bseclub.com és facebook oldalán
teszi közzé az aktuális információkat. Pl. légtértiltások, starthely lezárások karbantartás
végett.
Kérdésekkel, bejelentenivalókkal, az ugyfelszolgalat.bse@gmail.com email-címen, és a
20-7776829 mobil számon lehet felvenni velünk a kapcsolatot.
A BSE bizonyos klubokkal együttműködve teszi lehetővé, hogy a starthelyek és a leszállóhelyek
jó állapotban legyenek, és a balesetmentes fel, és leszállást szolgálják.
A HHH légteréről külön tájékoztatókat teszünk ki a starthelyek közelében.
A starthelyeken rendszeres ellenőrzés várható. (Kitöltött startkönyv vagy növendéknapló,
pilótakártya, illetve a repülőeszköz műszaki alkalmasságát és kötelező felelősségbiztosítását
igazoló dokumentumok.)
A HHH starthelyeit csak olyan siklórepülők vehetik igénybe, akik valamelyik szövetség tagjai, és
fizetik a startalapba a hozzájárulást. Aki nem, - mert pl. külföldi – napi 1000 Ft-ért veheti igénybe
a start, és leszállóhelyeket. A befizetés módjáról külön tájékoztatjuk az érintetteket.
A HHH kezdőterepeit csak olyan oktatók vehetik igénybe, akiknek oktatáshoz területhasználati
kártyát adunk, és az oktatásra használt eszközeik alkalmassági vizsgálaton megfelelnek, és ezt
lenyilatkozzák. Közvetetten ellenőrizzük.
Az oktatói kártyák ára attól függ, hogy a starthely alap támogatja-e a terület karbantartását.
Amennyiben a terület karbantartás költségeit fedi, úgy ingyenes.
A terület és a starthelyek siklórepülésre történő használatát úgy tudjuk megőrizni, ha az
alapvető szabályokat mindannyian betartjuk. Így a többség, és a hosszú távon a HHH-n történő
repülés érdekében, akik a légtérhasználat, lejtőszabályok, termikelési szabályok (és
környezetvédelem) szabályait megsértik, számítsanak rá, hogy a szövetségeknél sportfegyelmi
eljárást kezdeményezünk ellenük. Súlyosabb esetekben, videofelvételek alapján jelentjük a légi
rendészetnél, vagy a környezetvédelmi hatóságnál az eseteket.
Kérjük, a fenti elérhetőségeken jelezzétek, ha a HHH területén bármilyen hiányosság,
rendellenesség, vagy súlyos szabálytalanság történt, ami akadályozza a starthelyek
rendeltetésszerű használatát, vagy a szabálykövető siklórepülő társadalomra nézve
következményeket vonhat maga után!

Minden kedves pilótatársunknak, a Hármashatárhegyen kellemes időtöltést, szabályos, élvezetes
repüléseket, és puha landolásokat kíván a BSE csapata!

