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SIRESZ, HFFA előre megküldött javaslatainak szakmai vizsgálatáról szóló tájékoztatás
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Közösen elfogadható megoldások, további vizsgálandó javaslatok

Bevezető
TMAO projekt keretében kialakítandó TMA légtérszerkezet egyeztetésére kerül sor a siklórepülő
társadalom képviseletét ellátó SIRESZ, HFFA, valamint az RLSZ szervezetekkel.
Konklúzió
1. TMAO projekt bemutatása
A mellékelt prezentáció alapján HC ismertette a TMAO projekt keretében kialakítandó légterek
tervezésére vonatkozó alapelveket, célokat és elvárásokat, kiemelve a rugalmas
légtérfelhasználásra és minél szélesebb körű egyeztetésre vonatkozó HC-s törekvéseket. Ennek
megfelelően a főbb alapelvek és elvárások a légtérátalakítási igényekkel kapcsolatban a
következők:
- jogszabályi megfelelőség
- repülésbiztonság
- hatékonyság és kapacitásnövelés
- forgalom komplexitásának csökkentése
- környezeti hatások minimalizálása
- eljárások védelme
- tervezési feltételeknek való megfelelőség
E mellett figyelembe kell venni az egyéb légtérhasználók igényeinek biztosítását is, úgyis, mint:
-

hobby és sportrepülések megvalósíthatósága
rugalmas légtér felhasználás
hosszútávú VFR repülések biztosítása
egyértelmű és beazonosítható légtérstruktúra
verseny és hullám légterek biztosítása
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-

légtérsértések minimalizálása

A TMA légtérszerkezet kialakítása a fenti igényeknek megfelelően történik azzal, hogy a TMAban való sport és hobby célú repülések biztosítását, a HC a jogszabályok által jól definiált és
szabályozott működési kereteket biztosító koordinált légtér konstrukcióban tartja
megvalósíthatónak
2. SIRESZ, HFFA előre megküldött javaslatainak szakmai vizsgálatáról szóló tájékoztatás
- Alap koncepcióként a HC a már meglévő TMA és koordinált légtérszerkezet területi
kiterjedésén nem kíván változtatni. Ezért a siklórepülők által tett javaslatokat úgy vizsgálta,
hogy azok a tervezett légtérszerkezetben milyen módon valósíthatók meg. Külön/eltérő
földrajzi és vertikális kiterjedésű légtér szerkezet kialakítását siklórepülés céljára a HC
szeretné elkerülni tekintettel arra, hogy a légiforgalmi irányítók munkájának komplexitását
az eltérő szerkezetű koordinált légterek növelik. Ennek megfelelően a javaslatok vizsgálata
után HC a következő tájékoztatást adja:
a.) Koordinált légterek igénybevétele siklórepülés céljára
- a jelenlegi LHSG2 V/S koordinált légterek analógiájára azonos területi és térbeli
kiterjedésű koordinált légteret lehet létrehozni külön vitorlázó és külön siklórepülés
céljára. A két koordinált légtér különbsége, hogy a vitorlázó koordinált légteret Budapest
ATS rendelkezései szerint lehet aktiválni és deaktiválni, míg siklórepülés céljára
kialakított koordinált légtér esetén Budapest ATS jóváhagyása esetén az üzemidő végéig
a légtér fixen aktív marad.
- mindkét, azonos területi és térbeli kiterjedésű koordinált légtér (vitorlázó és
siklórepülő) aktiválása esetén a légtérben a VFR repülés szabályai az irányadók (G
osztályú légtérként működik).
- A koordinált légtér igénybevételére koordináló szervezet és a HC között létrejött LoA
alapján van lehetőség. A LoA-ban kerül szabályozásra a koordinált légtér igénylésének,
üzemidejének és az ezzel kapcsolatos együttműködésének keretrendszere.
b.) Pályairány függő koordinált légtér kialakítás
- tekintettel arra, hogy siklórepülés céljára kialakított koordinált légterekben nem
szükséges rádiókapcsolat fenntartása, így esetleges pályairány váltáskor, vagy egyéb
nem várt esemény bekövetkezte esetén a légtérben tartózkodókat nem lehet elérni,
ezért ez a megoldás HC által nem támogatott.
c.) 5500’-as TMA légtér nyugati és keleti oldalán kialakítandó 7500’ koordinált légtér és
annak időszakos használatára vonatkozó javaslat.
- ezen igény bizonyos korlátok mellett támogatható a HC részéről, mely korlátok a
következők (lsd. térkép melléklet):
 A TMA 5500’-as szektor nyugati oldalán kialakítandó Budaörs/Farkashegy, illetve
Esztergom számára javasolt 7500’ vitorlázó koordinált légtér területi kiterjedésével
megegyező siklórepülő koordinált légtér kialakítása támogatható
 Ettől délebbre a versenyrepülés céljára kialakított koordinált légtérrel megegyező
területi kiterjedésű 7500’, rendszeres használatú siklórepülő koordinált légtér a TMA
déli, dél-nyugati forgalom vezetése és Kecskemét MTMA növekvő aktivitása miatt
nem támogatható. A légiforgalmi irányítók forgalomkezelési megoldásait és
lehetőségeit egy ilyen irányú és rendszeres használatú koordinált légtér jelentősen
beszűkíti.
 A TMA 5500’-as szektor keleti oldalán kialakítandó Dunakeszi számára javasolt 7500’
vitorlázó koordinált légtérrel megegyező területi kiterjedésű siklórepülő koordinált
légtér kialakítása támogatható.
 Ettől északabbra, RWY 13 irány esetén az országhatár közelsége, valamint a
domborzati viszonyok miatt a légiforgalmi irányítók forgalomkezelési megoldásai
korlátozottak, ezt egy északi 7500’-as koordinált légtér tovább szűkítené, ezért ezen
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a részen siklórepülés részére koordinált légtér a HC által nem támogatott.
Tekintettel a siklórepülés speciális adottságaira (rádióhasználat hiánya) a váltott
pályairányú kialakítás a fentiek miatt nem megoldható.
 Ettől délebbre koordinált légtér kialakítása a TMA déli, dél-keleti forgalom vezetése
és Szolnok MTMA növekvő aktivitása miatt nem támogatható. A légiforgalmi
irányítók forgalomkezelési megoldásait és lehetőségeit egy ilyen irányú és
rendszeres használatú koordinált légtér jelentősen beszűkíti.
Fentieknek megfelelően a támogatott koordinált légtérstruktúra a HC oldaláról a
következő lenne (barna színnel, piros szegéllyel az 5500’AMSL/7500’AMSL siklórepülő
koordinált légtér javaslat):

d.) Váci háromszög, eredeti 6500’ magasság biztosítása koordinált légtérben
A hivatkozott 3500’-as terület kialakításánál a T-BAR-ra vezetéshez, valamint
vektoráláshoz, minimálisan szükséges és elégséges (hosszúfal +3NM) területet
határoztuk meg. 6500’ koordinált légtér ebben az irányban nem támogatott.
e.) D-NY-i verseny légtér siklórepülés céljára történő használata
- A TMA dél-nyugati forgalma miatt ez az új légtértípus csak évi 1-2 alkalomra korlátozott
kizárólag verseny használatot tesz lehetővé, mely katonai és HC egyeztetést is igényel,
előzetes versenynaptár benyújtásán felül, így ezt rendszeres használat céljára nem
tudjuk biztosítani.
3. SIRESZ, HFFA prezentációban lévő, még nyitott kérdések egyeztetése
- A tervezett TMA 5500’-as szektorának nyugati felén történő déli irányú hosszútávú
repülések biztosítására (rekord repülések) szeretnének a siklórepülés képviselői megoldást.
 Kecskemét katonai MTMA és a növekvő számú katonai műveletek miatt egyre
aktívabb katonai légterek eleve korlátozzák a légiforgalmi irányítók forgalomvezetési
lehetőségeit. A Dunaújváros és attól délre eső terület kettős felhasználása nem teszi
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lehetővé egy rendszeres használatú, adott napon le nem vehető koordinált légtér
működtetését.
 A bemutatott PG/HG XC starthelyek és útvonalak alapján a HC úgy látja, hogy a fő
repülési irányok a fent javasolt koordinált légtérszerkezettel lefedhetők. Egyedül a
Dunaújvárost keletről kerülő területen a nagyobb magasságbiztosítása nem
megoldható.
- Az Óbudáról induló siklórepülők számára a jelenlegi TMA4 szektor határainak tervezett
minimális módosítása a dél-keleti oldalon erősen korlátozza a nyugat felé történő kirepülést.
A pár száz méteres „kiegyenesítés” megnehezíti a 3500’ szektorba történő kijutást, ezért
ennek átgondolását kérik a siklórepülők képviselői.
 HC megvizsgálja a kérést és visszajelez a megvalósíthatóságról
- A prezentációban vizsgálat külföldi példák és összehasonlítások, valamint rugalmas
légtérhasználatra vonatkozó megoldásokra vonatkozóan
 a HC kiemelte, hogy a különböző repterek különböző földrajzi, időjárási
paraméterekkel rendelkeznek, az ezekben a légterekben szolgáltatást nyújtó
légiforgalmi irányítók munkatechnológiája és eljárásszervezési stratégiája, az ACCAPP közötti munkamegosztás eltérő mértéke ennek megfelelően eltér egymástól,
így ezekből analógiákat, vagy összehasonlításokat tenni téves következtetésekre
vezethet.
- A prezentációban tett első 7500’ lépcsős javaslat a HC részéről részben támogatható a fenti
2.c. pont szerinti korlátozásokkal
- A prezentációban tett második 7500’ és 6500’ lépcsős javaslat
 a HC részéről nem támogatható, tekintettel arra, hogy az így kialakított lépcsős
struktúra felesleges frekvencia foglaltságot generál. Minden lépcső előtt a
légiforgalmi irányítónak újabb engedélyt kell adnia a légijármű süllyedésére és azt a
pilótának vissza kell igazolnia. Ez extra munka- és frekvencia terhelést jelent mindkét
fél számára.
- Jelenlegi TMA5-nek megfelelő területű és magasságú 6500’ koordinált légtér kialakítása a
TMA észak keleti részén.
 A HC a fenti 2.d pont miatt a javaslatot nem tudja támogatni. A TMA 5500’
szektorának keleti oldalán kialakított 7500’ koordinált légtérrel tudja támogatni a
Vác irányából történő keleti kirepülést.
- Óbudai, Velence felé kivezető folyosó megvalósíthatóságát
 a HC kizárja tekintettel az érkező és induló eljárások védőterületeinek kiterjedésére,
illetve az adott területen végzendő vektorálás szükségességére.
- Felmerült még a prezentációtól függetlenül a Budaörsi és Dunakeszi vitorlázó 6500’
koordinált légtérnek megfelelő siklóernyős koordinált légtér kialakítása
 melyet a HC megvizsgál és visszajelez a megvalósíthatóságról
- Felmerült még továbbá egy a tervezett 5500’ szektor dél nyugati részén kialakítandó
keskeny 6500’-as koordinált légtér kialakítása (Dunaújvárost keletről kerülő).
 a 2.e pontban meghatározottakra tekintettel ezt a megvalósítást a HC nem tudja
támogatni.
4. Közösen elfogadható megoldások, további vizsgálandó javaslatok
- TMA-ban külön siklórepülő koordinált légtérben biztosított továbbra is a siklórepülés
- LoA-ban rendezendő a koordináló szervezettel a működés feltételei
- Nyugati és keleti oldalon HC által javasolt 7500’ koordinált légtér megfelelő a siklórepülők
igényei nagyrészének kielégítésére
Vizsgálandók
- Óbuda jelenlegi TMA4 és tervezett TMA4 (kupak) kiegyenesített nyugati oldalának
vizsgálata, hogy a nyugati kijutás a jelenleginek megfelelően biztosított legyen.
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-

Dunakeszi tervezett 4-es koordinált 6500’ légterének vizsgálata, hogy lehet-e ott siklórepülő
koordinált légtér.
Budaörs tervezett 4-es koordinált 6500’ légterének vizsgálata, hogy lehet-e ott siklórepülő
koordinált légtér.

Feladatok
Feladat
Budaörs, Dunakeszi 6500’ légtér siklórepülő
koordinált légtérként való használatának
vizsgálata
jelenlegi TMA4 határaihoz kihúzható-e a
tervezett TMA4 határa, Óbuda kijutást
segítendő
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