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0.Fejezet
Chapter 0.

0.1. A REPÚLÓTERREND KIADÁSÁNAK JOGI ALAPJAI
LEGAL BASIS oF PUl]usIIING ÁIRPORTRULEs

A légiközlekedésről szóIó i 995. ér,i XCIVIL lörr,ény, (a továbbiakban: Lt.) 5OiA. § (2) bekezdése
értelmében:
I!lld..r Ihe a|idtion lalt tll \Cl'l] 50 .1 :i 12) in]"al ]9% :

(2) Az (EU) 2018/1 l39 parlamcrrti és tanácsi rendelet hatálya alá l}em taltoza) repiilőtóT üzct-tlben
tafi ója repülőtérrendbcn szabál,v ozza:

f'he airporí Oprraíar l,egulalcs und?r.lí},Part l?ules,

a) a légiiárnűr,ek közlekedését a repülőtéren,,
aifcrLlt nlof?tll?t,ttl at íh? airparí,

b) a gyalogosok ós a.járműr,ek közlekedését a repülőtéren,
the novelltent oíPadeslIitll1s and |ehicles on !h? úir]1o|t,

c) a repúlőtóri 1étesítmények és berendezések használatát,
thc 1!sag? arL!iJ?(r,l esíClblishrlenís {l d equiPme}ts,

d) a szcnrélyek és gépjárműr,ek repi_ilőtérre való be- és kiléptetését.
íhc eníD: uk| erit oí PeoPl? and fehicl?s ín and o1l! o|íl1? air?oll

e) a repülőtér zaj csökkenlésére vonatkozó eljárásokat.
!lk noise dblíeDPüt procedures at the aúPol,í

Az Lí. 50lA. § (3) bekezdése alapjan a repülőtérrendet és annak módosílásait a légiközlekedési
hatóság hagl,ja jóvá.
Based ott secticltt (3.) oJ § 5a,1- lü,poít lhlles and tlp onledaents at,e approved bl tle atidlíon alil1o1,iL},.

0.2. A REPULOTERREND HATALYA
SCOPE OF AIRPORT RaLES

A repülőtérrend hatálya kiterjcd valamerrr-ryi természetes és.iogi személyre. légi és ft]ldi jármiire
- függetlentil állami hovatar1o zásáíől - ha a repülőtérnek a repülőtérrendben körülírL egyes
lerületrészeire belép. berepül, \,agy negkö\,etelt í'elhatalmazás alap.ján bcha.jt. illctvc a
repülőtérrcndben meghatározott és szabályozás alá vont teriileten tarlózkodik.
The scope oJ'the Áiryott Rules extends to all aíul1ll (lnd lellal pe},sons, !1i|craíi and grottnd whicles irresl)rc!iv lo ndíionalií},

entering o], d\klling vithű1 the areas oí íhe dü:nt de|ined ín and regulated b\, tlte ;1irport Rules.

0.3. EGYÉB ALK,\LMAZOTT SZABÁLYOK ÉS ELŐÍRÁSOK
OTIIER REGULATIONS AND REQUIREMENTS APPLIED

A Repülóténcndbcn foglalt előírások mellett a repülőtór egósz területén érvényesek:
In addííion b the pt,olislons oJ'the ltí|Porl Rules, the folloving are yalíd throughout the e]ltíre d,ed ol lh( Lliryorí.

a) a munkavédelmi szabályok és r"rtasítások;
sa|pty rules and ínstnrctíans

b) a túzvédelmi szabályok és utasítások;
firc sttJb4, rcgxl61i6l1s anld inst,llcl[ons

c) KRESZ előírások;
hungdr í dn n,dllc re gul d íions

d) vagyon- ós tulajdonvédelmi szabályok és utasítások;
dsset únd proP?],i) Protection reguIati()ns anl inslrüclions

Ervényesség: 2021.07.06.
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e)

0

h)

Bör,r,öttcl RfPlLOllRRlND

a külörrleges utas kategtiriába soíolt lógiutasokla diplorrráciai státuszúak vonatkozó
net-trzetközi aiánlások alapján kidolgozott eljár,ási rendszabályok;

a kónyszcrl-rcll,zcti cljárások;
c n t e r ge n c, l, p r oc e d u, e s

az cgyüttnrűködési niegál lapodások
c oa4)c rdl i o n ug],ee nlení s

A repülőtéren vag;,onr,ódclmi CCl'V rendszcr ü ZefieI 7l24-ben
sttliguarc{ing ('(TI' st,sleu oPerdles in 7'21 on tlt eú7nrt

Érvényesség; 2021.07.06,
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I.FEJEZET

A repülőtér adatai



1. AREpüLórÉnADATAI

1. l. A REpüLóTÉn Nnvt És.q.zoNosíróJÁ.
NAME AN D IDENTIFICATION

A repülótér neve: Böígönd Repülőtér
Name of aerodrome : Bör2önd Repülőtér
ICAO KOD: LHBD
ICAO code: LHBD
Besorolása: polgari célú nem nyilvános, IV osztrályú repülőtér

Category: Class IV., civil non-public

1.2. A REPüLórnn róLnnq..IZI ADATAI ns üzBlrrr-rETóJE
AERODROME GEOGRAPHICAL DATA AND ADMINISTRATION

1 ARP koordináták és helye a repülótéren
ARP cooldinates and site at AD

47"07'28,5"N A 0l -e5 küSZöb tengelye
l8.29,55.5" E

2 Távolság és irány a vfuostól
Distance and direction from city

9 km Székesfehérvár köZponljától délre
íiom the cenler of székesíéhéIvár city

3 Tengerszint feletti magasság,
vonatkozási hómérséklet
Elevatiön, Reference temperature

1]9,5m/390'
NlL

4 AD územeltető, címe
AD Administration
Address, TeI. Fax.

Albatrosz Repüló Egyesület
8000, Székesfehérvár Radványi u. 6
06-22-300-156

5 Engedélyezett folgalom tipusa
Approved for Trafiic Type

VFR

6 Hívójel / Frekvencia
Callsign / Frequency

Alba R.idió / 119,56

1.3. SZOLGÁLATOK,ÜZEMIDó
SERVICES, HOURS OF OPERÁTION

1 A repülótér iizemideie
AD Office

igény szelint, napkeltétől - napnyugtáig
in demand, srrffise untill sunset

2 Vám és l{atáíőIség
Custom and Immigration

N lt.

EgéSZségügyi
Health and sanitary

NTT.

4 AIS iroda
AIS Briefing Office

NIL

5 ATS Bejelentő Iroda (ARO)
ATS Reporting Office

NlL

6 Meteorológiai Hivatal
MET Briefing Office

NlL

7 ATs NIL

8 Tankolás
Fuelling

Nl],

9 Földi kiszolgálás
Handling

NIL

10 órzésvédelem
Security

NlL

ll J égtel enités
De-icing

NIL

l2 Megjegyzés
Remarks

NIL

Érvényesség: 2021.07.06.
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1.4. FöLDI KISZOLGÁLÁS És ESZKöZöK
HANDLING SERVICES AND FACILITES

1 l'chcláru kezelő bereldezések
cat,qo hand]ing faciiitics

NlL

2 Üzemanyag és Olajfajták
Fuel and oil Arades

NIL

-) Uzemanyagtöltő eszkóZök és kapaciások
Refu elline facilities/ capacities

NIL

4 Jégtelenítő eszköZök
De-icins facilities

NlL

5 Hangártaíolási lehetőség
Hangar space available for visiting acft

Koílátozottan, elözetes egyeztetés szerint
Limited. by prior arrangement only

6 Javítási lehetóségek
Repair facilities available

NIL

,7 Megjegyzés
Remarks

NlL

1.5. UTAS KIsZoLGÁLÁs
PASSENGER FACILITIES

1 Szá1lodtik
Hotels

székesfehérváron
In SzékesfehérváLr

2 Etterem
Restaumnt

Etterem székesfehérváron
Restaurant in székesfehérvár

) közlekedés
Transportation

Taxi
r 36-22-555_555

4 Orvosi segélynyújtás
Medical facilities

Kórház SzékesfehérYláxon Tel:36-22-535-500
Mentők: l04
Hospital in Székesfehérvrár Tel :3 6-22-53 5-500
Emergency: l04

5 BaIk és postahivatal
Bank and post office

székesfehérváron
In székesfehéryáí

6 Idegenforgalmi tájékoztatás
Tourist offce

székesfehérváron
ln székesfehérvár

,7 Megjegyzés
Remarks

NlL

1.6. MENTó É,s rÚzor,rÓ sZoLGÁLAToK
RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICE

1 Kategóriáj a
AD catesory for fiIe fishtins

N]L

2 Mentó eszközók
Rescue equipment

Balta, feszítóvas, tűzoltókészülélr védőkesztyű
Fire qxe. crowbm, íire extinpuishers, íire gloyes

3 Üzemléptelen légüármű mozgatás
capabiliw for removal ofdisabled ACFT

NIL

4 Megiegyzés
Remarks

50kg-os haboltó

Ervényesség: 2O2r.O't.06,
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1 l ot,lalttll elolct liliil<le e. lellelhlrat

^pron 
SL]rface and strenqth

I,'eltiIet/surface; fiives,lgli]ss
I'ehelbirás / Stren_eth: l0-15 kgtcnl]

2 Curulóutak (A. B) SZélessége. í'elúlete és teherbírás
Taxirl,a1,(A. B) rvidlh. sulface and slrength

Szólesség,1 Width: 50 nl
I]elliletr'Sur-face: fii'glass
|'eherbirás/ strenqth: ] 0- l5 kg/cnr]

J Magasságméró ellenőrző hely és magasság
AcL location and elevation

Hell,e:
l ocrtion:

L\l!.
M aqas5aga:
F,levation:

4 VOR / INS ellenőrző hely
VOR / INS checkpoint

VoR
lNs

NIL
NIL

5 Megjegyzés
Remarks

NIL

1,7. ELóTEREK, GURULóUTAK És ELLENóRzó poNroK ADATAI
APRONS, TAXIWAYS AND CHEK LOCATIONS DATA

1.8. GURULÁSI ELIGAZÍTÓ RENDSZER ES JELÖLESEK
SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1.9. REPÜLóTÉ,RIAKADÁLYoK
Af,RODROME OBSTACLES

1 Légijármű állóhely azonosító jelölések, guulóút
jelzések és parkolás jelá rendszerek
Use ol aircraft stand ID signs. TWY guide lines and
visual docking/parking guidance system of aircraft
stands

NIL

2 RWY, TWY jelölések
RWY and TWY markings

RWY: azonosíló, kiiszöb. pályas7egé l}, .ie l7é5,

RWY : designation. threshold. runrvaytnargin nrarkings
TWY: NIL
'l'WY:NIL

3 Megállító kelesáfénysorok
Stop bars

N]L

4 Megjegyzés
Remarks

NIL

Megközelítés;/felszállrási területeken
ln approach / TKOF Areas

KöröZési területen és repülótéren
In Circling Area and at AD

Megiegyzés
Remarks

1 2 3

EIintett
RWY/terület
RWY/Area

affected

Akadály faita
obstacle §?e

Magasság
Elevation

Jelölés/fény
Markings/LGT

Helye
Location

IrIínya (fiildrajzi)
Direction (GEo)

Távolsága
Distance (1ví)

Akadály fajta
Obstacle type

Magasság
Elevation

Jelölés/fény
Markings/LGT

Helye
Location

Iránya (fóldrajzi
Dircction (GEo)

Távolsága
Distalce (M)

NIL

a b c a b

THR 0l

THR 19

fák bokrok
tree group

fák
tlee gloup

KüsZöb előtt l00
méterre 2 m magas

Befor threshold
l00m2mhight
Küszöb előtt 200

méterre 6 m maga§
Befor tbreshold

200m6mhight

Antennatorony
Antenna tower

2l5ml646'AMSL
Kivilágított

Lighted

47.08,41,6"N
|8"28, 56,6"E

Eszaknyugatra
a repülőtértől

Nordwest from
airyoí

Érvényes sé g : 2021.0'7.06.
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1.10. NyúJToTT METEoRoLócrar szol,cÁr,.q.rox
METEOROLOGICAL SERVICE PROVIDED

1 KiszoIgáló meteorológiai hivatal
ASsociated MET ofiice

C)rszágos Meteorológiai SZolgálal (oMSZ)
Repiilésnreteorológiai ós VésZiclZó Os7tál),
Tel/ íax; +36- i -346.1685. www,rrlet,hu
Hungalia]l Mctcorological Service (HMS)
Ar íul ion ard Seve|e ll'euther Ftlrec,as t illg D i\, is i/.n1

Tcl/fax: l 36- I-3464685. w$u..l,]]et,hu
2 t]zenl idó

l lours ofoperation
H24 (oMsZ)
H24 (HMS)

TAF késZitéséft íélelős hjvata1
Érvénycsségi idószak
Ol'ítce respon.ible lor lAf pr.,paration
periods of validitv

NlL

4 Leszállási előIejelzés lípusa
kibocsátási idószakok
Type ol landing forecast
Interval ofissuance

NlL

5 Biáosított eligazítás/konzultáció
Briefi ng/consuItation provided Konzuláció és ájékoáatás telefonon, faxon, vagy e-mail-en.

consultation and other info via ohone, fax or telex or e-mail
6 Repülési dokumentáció

Flight documentation
Használt nvelv(ek) / Lanzuase{s) used

NIL

7 Eligaz ításhoz és konzl]Itációhoz
rendelkezésre álló térképek és egyéb
táj ékoáatások
charts and other information available
for providilg inlormation

NIL

8 Táiékoáatások nyújtására rendelkezésre
álló kiegészító berendezések
Supplementaíy €quipment available for
providing information

NlL

9 Tájékoztatással ellátott ATs egység
ATS unit provided with infotmation

Budapest FIC kérésre
Budapest FIc on request

l0 Egyéb tájékoáatások
Addilional infomation

NIL

Érvérryesség: 2021.07.06.
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1.11. FUTÓPÁLYA ADATOK
RUNWAY PHISYCAL CIIARACTERISTICS

FüVes futópálya 1,5x10 mételes, fehér szaggatottje]ekl(el kijelölve/
Gtass runway marked with 1,5x10 meters, wheite markes

1. 12. REPÜLÓTÉR prUNr.q.rnRirLET

A Repülőtér Munkaterülete ezen Repülőtérrend ,,B" Mellékletében szereplő térkép szerint
az ,,A" jelzésű garulóút, a ffives futópálya és a .,C" jelzésű vitorlt2órepiilő műveleti terület
összessége. A Munkaterület hatétrai 50 méterenként elhelyezett fehér - piros - fehér
szegélyj elekkel j elölve.
A Repülótér Munkaterilletének koordinátái:

Észak-nyugati sarokpont 47" 08'07- N18" 30'02- E
Észak-keleti sarokpont 47'08'06-N18"30'11'E
Dél-nyugati sarokpont 47" 07'29" NI8'29'52" E
Déli sarokpont 47" 07'28" Nl8o 29'57" E
Dél-keletisarokpont 47"07'30"Nl8"30'01"E

1.13. MEGHÁTÁRoZOTT TÁvoLSÁGoK
DECLARED DISTANCES

DcSigllations
lt\VY

h\ It

I;öldrajziós
]nágncscs ilá \,

lItt]E and M^ci
BRC

Futópál}a nlélctek
(Nl)

Dimcnsions of
IIWY (N4)

l]uta)pi'lI)a lilülct ós
tchcrbííás iPCN)

sLrliice ant1

stl-cnglh (I'c'N) ol
R\\iY

Küszőb
koolclináták

THR cclolclinates

A küsZöb túngcIsZint
laletti mallass'rgil
TIJR c]cvation

I 2 4 J 6

0l

l9

14" T
l6,56, M

194, T
l96,56, M

l200x50

l200x50

fű l grass
10-15 kgicnl]

l'ű 1 grass
l0- l5 kg/c;n]

4,Io 07,29" N
18' 29,54" E
47" 07,28" N
1829,57" E

47" 08,07" N
18"30,05" E
47" 08,07" N
l8"30,07" E

l19,5 nr

l20,1 m

RwY lejtéS
Slope ol RWY

swy méretek
swy dimensions

cwy méretek
cwy dimensions

sáv méretek
Strip dimensions

oFz M€gjegyzés
Remarks

,7
8 9 l0 11 12

0.05% NtL NIL 1320 x 80 m NIL N]L

RWY
Designator

ToRA
(M)

ToDA
(M)

AsDA
(M)

LDA
(M)

Megiegyzés
Remarks

l 2 3 4 5 6
0l
19

l200
l200

l200
|200

l200
l200

1200
l200 NlL

Érvényesség: 2020,07.06.
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] TLOF- vagy FATO küszöb koordináták
Coordinates TLOF or THR of FATO

NIL

2 l1,o|- éslvagy lA Io tengerszint íéletti magasság M/FT
l Lt)l flltd oI lA l o ele\ a(ion M l l

NlL

J TLoF és FATo terület méfetei, felülete, teherbirása, jelölései
TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking

N It-

4 A FATo öldrajzi és mágneses irányszöge
True and MAG BRG ofFATO

NIL

5 Rendelkezésre álló meghatfuozott távolságok
Declared distances available

NIl-

6 APP és I"A'I'O fénl,ek
APP and I]'A l'O lighting

NlL

7 Megjegyzés
Remarks

NIL

1.14. HELIKOPTER FOGADÓ TERÜLET
HELIKOPTER ALIGHTING AREA

1.15. DROP ZONE LEGTER
DROP ZONE AIRSPACE

1.16. ATs ÖssznxÖrrpTEsl BEI{ENDEZESEK Es ÜznlrrlÓx
AT§ COMMUNICATION FACILITIES AND OPERATIONAL HOURS

1 Neve és oldalhatárai
Designation arrd lat9ral limits

Börgönd Drope Zone

47l037N, 0l82857E
470619N,0182317E
4,10l45N,0182636E
47023TN,0183l4,1E
470840N,0183425E
47l037N,0182857E

2 Függóleges határok
veftical limits

GND_FL155

J LégtéI osztály
Airspace class

Drope Zone

4 ATS egység hívójele
ATS unit call sign
Nyelv / Language

NlL

5 Átváltási magasság
Transition altitude

10000,QNH

6 Megiegyzés
Remalks

NlL

Szolgálat
Service

designation

Hívóje1
Call sign

Frekvencia
Frequency

Uzemidó
Hours of operation

Antenna helye
Anteíma Location

(WGs 84)

Megiegyzés
Remarks

1 2 3 4 5 6
RADIo Alba Radio 119,560 MHz Időszakosan 470741N,

0l 82949E
NIL

É]rvénvessé!,: 2o2l o'7 06
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l.-l 7. HT],LYI nLoIRAsoK
LOCAL REGULATIONS

A repülőtéren v égezhető repülőtevékenységek

A repülőtéren különféle (siklórepülő /vontatásos és csörléses/, SES, UL, vítorlázó,
motoros, hólégballon, ejtőemyős, léghajós, siklóemyős, repülőmodellező, stb.)
repúlőtevékenys ég végezhető külön-külön és együttesen is.

A repülőtérre érvényes vegyes rendelkezések és előírások
Bármilyen repiilőtevékenység végrehajtása esetén a légiközlekedésre vonatkozó magyar

jogszabályok, foglalkozási szabályok és nemzetközi szerződések betartása mellett Börgönd
repülőtéren a következő előírásokat kell betartani:

Egyedi üzemek végrehajtásara és párhuzamos üzemek egymással valamint a repülóiizem
vezetóvel történő együttmúködésére vonatkozó helyi szabályok:

r A vitorlr2órepülő starthely berendezésénél fő szabályként kell figyelembe venni, hogy a
kijelölt futópályán törlénő műveletek elsőbbséget élveznek.

o A vitorlrizórepülő starthely berendezése történhet az,,A" jelí gurrrlóúton, valamint a,,C" jelú
vitorlázórepüló műveleti területen.

l A ftives futópálya és a vitorlazórepülő műveleti terület parhuzamos űzemelése megengedett.
r A starthelyeknek egymással és a Repúlőiizem Vezetővel kétoldali közvetlen rádiókapcsolatot

kell fenntartaniuk.
r Amerrnyiben többféle repülőiizem zajlik a repiilőtéren, a RepülőiizemYezető határozza meg a

starüelyek berendezését és elkiilönítését, valamint ő fogja össze a különböző szakágak
napközbeni munkáját is.

o A Repiilőiizem Yezető szolgálati ideje a repülőüzem megkezdésétőI a stafiárásig tart. A
Repülóiizem Vezetők szolgálati idejiik alatt repülést csak megfelelő helyettesről való
gondoskodás utrán folfiathatnak.

a Motor nélküli légijárművek elsődlegesen keleti forgalmi kört, motoros légijárművek pedig
nyugati forgalmi kört repülnek, ettől eltérni kétoldalú rádióösszeköttetés esetén lehet.

r Vitorlázórepülő üzem esetén a motoros légijárművek a kijelölt futopáyáról, a vitorlázórepülő
múveleti területről, va]amint az ,,A" jelű gurulóútról is üzemelhetnek a repülőiizem vezetővel
történő egyeáetés alapjan.

a Yitotláző repülógépek leszállrás céljából a íepülótér teües munkaterületét használhatjak,
a A motorcs repiilés 300, illetve 200 méteren iskolakörön történik, attól ftiggően, hogy nagy

vagy kis iskolakörön repüinek,
r Belsóbarand és Börgöndpuszta íiilé motoros légi járművel 300 méter alatt berepülni tilos,

továbbá a repülőtértől észak-keletre LHB24 (Velencei-tó, Dinnyés) kömyezetvédelmi
szempontból korláíozoíílég!ér, mell,nek felső határa: 1500ft (450m) AGL

a A DROP ZONE légtér koordinációs feladatokat az Albaüosz Repülő Egyesület e célra kijelölt
személyi állománya látja el. (továbbiakban DROP ZONE koorűnátor) A repülőüzem vezetó
egy személyben elláthatja a DROP ZONE koordinátor beosáást is.

1 A repülőtéren ejtóemyős ugrás vagy műrepüés végrehajüató a DROP ZONE koordinátor
jővíhagyásával a "megnyitott" DROP ZONE légtér működési rendje szerint.

a A légtérben történő repülésekért a koordinátor felelősséggel tartozik.
t A koordinátornak a légtéfiérben tartózkodó légijárművek vezelőlét minden lehetséges módon

segítenie kell a lészhelyzeíek elkerülése végett.

Elvénvessé s : 2021.0'7 -06.
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o Ejtőemyős ugrás esetén az eje. ugriásra vonatkozó általános szabályok betartásán felül, a

DROP ZONE koordinátomak törekednie kell az eje. ugratás idejére az repülőtér feletti ugrási
légt& szabaddá íéíelére. Az ugras ide alatt a ftildet érési körzetben légijrirművek
hajtóművének múködtetése tilos!

a A DROP ZONE légtér működését a mindenkor érvényes HungaroControl ZRT, mint
Budapest ATS központ és az Allratrosz RepüIő Eg5resület közötti együttműködési
megállapodás tarta|mazza.

1.18. ZAJCSÖKKENTÓ ELÓÍRÁsoK
NOISE ABATEMENT PRO\TSIONS

Belsőbarand és Börgöndpuszta ftilé motoros légi járművel 300 méter alatt berepülni tilos,
továbbá a íepülőtértől észak-keletre LHB24 (Velencei-tó, Dinnyés) kömyezetvédelmi
szempontból korlátozottlégaéí, melyrrek felső határa: 1500 ft (450m) AGL.

1.19. REPÜLÉ,SI ELJÁRÁSOK
PROCEDURES FOR FLIGHTS

A forgalmi kör 01-es pálya esetén
A forgalmi kör irránya bal.
A forgalmi kör magassága 420ml1400' QNH
A felszállás irránya 14"

Felszállás után egyenes vonalú emelkedés l4'-os irányon az első forduló helyéig
270ml900'QHN
1. forduló felveszi a 284'-os iránl
1 . rövidfal iranya 284" a2. forduló helyéig
2. forduló az iskolakör felépítési szabályok szerinti normál helyen
Hosszúfal iránya 194" a 3. forduló helyéig
3. forduló az iskolakör felépítési szabályok szelinti normál helyen
2. rövidfal irránya 104" a 4. forduló helyéig, a süllyedést a típus sajátosságainak

megfelelően kell megkezdeni
4. forduló a futópálya vonalában, minimum 220ml720' QNH

Kismező a fent leírtak figyelembevételével végrehajtható.

A forgalmi kör 19-es pálya esetén
A forgalmi kör iránya jobb.
A forgalmi kör magassága 420m/I400' QNH
A felszállás hánya 194o

Felszrá]lás után egyenes vonalú emelkedés 194'-os irányon az első forduló helyéig
270ml900'QHN
1. forduló felveszi a 284"-os irányt
1. rövidfal iránya284" a 2. forduló helyéig
2. forduló az iskolakör felépítési szabályok szerinti normál helyen
Hosszúfal iánya 14" a 3. forduló helyéig
3. forduló az iskolaköI felépítési szabályok szerinti normál helyen
2. rövidfal Lránya |04" a 4. forduló helyéig, a süllyedést a típus sajátosságainak

megfelelően kell megkezdeni
4. forduló a futópzilya vonalában, minimum 220nJ72O' QNH

Kismező a fent leírtak figyelembevételével végrehajtható.

Ervény essé g: 2021.07.06.
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1.20. EGYÉB TÁJEKOZTATÁSOK
ADDITIONAL INFORMATION

NIL

1.2r, REpüLóTnRRn voN.lrxozó rnnxrpBx
CHARTS RELATED TO THE AERODROME

Repülőtér ICAO térképe
Börgönd repülótér forgalnri körók
Börgönd repülőtér pályaj clzései

A fenti térképeket ajelen Repülőténend nrellékletei taftalmazzák.

1.22. A REPÜLÓrÉn rBLtlÓs \TZETÓJE
THE DIRECTOR OF THE AERODROME

Szilády Dczső
Mobil : 06_30/959-88-97
Email : sziladydezso@gmail.com

Érvényesség: 2020.07.06.
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Börgönd REPÜLÓTÉRREND

II. FEJEZET

A repülőtér és
1étesítményeinek

hasznáIati
rendj e

Érvé nyessé g: 2021.07.06.
Kiadás 2.

oldal l|.



Börsönd REPÜLÓTBnnEND

2.1. A REPÜLÓTÉR TERŰLETENEK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTÁSÁ

A repülótér területe funkció szerint megosztásra került. A flives futópálya, a fiives műveleti
tefilet, TWY-A, B gurulóutak, valamint az épületek, hangárok és a körülöttük lévő terület.

2,2. LEGIJÁRMÚvBK rözr-nKEDEsE A REPüLÓTÉREN

A légijáművek íiildi mozgást kizfuőlag a repülőtéren szolgálatot teljesító repülésüzem
vezető vagy a tevékenységet végző másik légijrárművel felvett kétoldali rádiókapcsolat
megléte esetén hajthatnak végre, a személyzet sziindékának megielölésével,

A légijárművek mozgása lehet:

- érkező,
- induló,
- helyi mozgást végző.

A repülőtéren működő szolgálat íájékozíatása alaplán a légijrárművek fel és leszáilásra a
kijelölt ffives futópályát és a fiives műveleti területet használhatják.
A repülésüzem vezetővel történt elózetes egyeztetés alapján a fiives műveleti te ilet is
használható, a fő prilya forgalmának zavarása nélkü1.

Érkező légijárművek:

Leszrá"llás utrán a futópályán megfordulni, a gurulóúton mozogni, az előíene parkolás
céljából beállni csak a repülésiizem vezetó tájékoztaÁsának figyelembevételével, a le- és
feiszálló forgalom zavarása nélkül szabad.

Induló légijárművek:

Felszallást a repülésüzem vezetővel vagy annak hiányában a tevékenységet végző másik
légijrfumúvel felvett kétoldali rádiókapcsolat megléte esetén, a légijárműforgalom zayatása
nélkül a 01-es vagy a 19-es futópályáról lehet végrehajtani. Kivételt képeznek azok a
légijárművek, amelyek a felszállást kiilön engedéllyel a íiives műveleti területről végzik
(lásd feljebb).

Helyi mozgást végző légijárművek

Helyi mozgást végző légijárművek mozgása történhet állóhelyre, nyíigöző hellte, hangár
előtti területre. A hangárba és hangrárból történő légijármű mozgaás csak á.l1ó hajtóművel
töfiénhet - a hangárt jaró hajtóművel 1 5 métemél közelebb megközelíteni tilos ! !

Áilóhelyen, nem járó hajtóművű légijrármű ftildi mozgatása csak a légijámű
pararrcsnokának j elenlétében és engedélyéve1 töfténhet.
Vitorlrizó repülőgépek fiildi mozgatrása emberi erőve1 vagy vontató gépjárművel is
történhet. Vitorlázógépek parkolása, valamint ftlldi mozgatása során a repülőtér forgalma
nem zavarható és nem akadályoáató.

Légijárművek gurulrisa a futópíílyán maximum 30 lorr/órrás, a gurulóúton maximum 15

lorr"/órrás, az előtéren maximum 5 km/órás sebességgel történhet.

A repülőtéren gurulás a repülőüzem vezetővel vagy ennek hiányában a tevékenységet
végző másiklégiiárművel felvett kétoldali rádiókapcsolat megléte esetén hajtható végre.

Érvénye s sé g: 2D2].0'7.06.
Kiadás 2.

oldal l2.



2.3. GyALoGosoK Es JÁRMúvBx xözlBxnlÉsr RENDJE

A repülótér iizemi területén a íepülést kiszolgáló jármúveken kivül más jármú nem
tartózkodhat, ill. a munkaterúleten a járművek bármeiy rendeltetéssel csak a felelós
repülőtérvezető vagy a repúlésvezeto jóvihagyásával mozoghatnak. A maximálisan
megengedett sebesség 30 km/h, ennél nagyobb sebesség csak mentés, vagy segitségnyújtás
esetén.

Gyalogosok a repülőtér munkaterületén - repülési iizem közben - csak a repülőtéí
üzemeltetésével összefiiggő tevékenység (karbantartás, javítás és légijármű mozgatás, stb.)
céljából tartózkodhatnak, és közlekedhetnek a repülőüzem vezető által kijelölt útvonalon.

2. .SZF,I{É|LYEKES GEPJÁRMúVEK REPüLóTÉRRE VALó BE- És rrr,Bpnsn

Belépési jogosultságok

A repülőtér teriiletén az Albatrosz Repüő Egyesiilet tagjain, a repülőiizemen résávevőkön
és a repülőtéren táfolt repülőgépek személyzetén kívüli személyek csak kísérővel
tartózkodhatnak.

Az ARE tagjai és a repiilőtéren tárolt repülőgépek személyzete az l-es és/vagy a II-es
bangárhoz és/vagy a főépülethez elektronikus ajtónyitó krirtyát kapnak. A beléptető kártya
másra nem ruhrázható áí, az átruháaás esetén a beléptető kártya visszavonásra kerül. A
fóbejáraton a krirtyával belépők személyazonosságát ellenőrizhetik.

Gépjárművek belépése a repülőtér területére

A gépjárművel érkezók (ARE tagiai, repülőüzem résztvevói, a repülőtéren taíolt
repülőgépek személyzete) repülőtér főbejaratától a hangárok vonalaig, az ott kia"lakított
parkolóig haladhatnak, kivéve az engedéllyel rendelkező jiiművek.

2.5. A REPüLórÉ,nr r,ÉrBsírMEI\-YEK IIASZNÁLATA

Hangár

A hangarbaa repülőgépek és ftildi jrirmúvek tankolrása tilos. A dohányzás a hangrárban,
annak és az EJE hajtogató, valamint a repiilőgépek 15 méteres körzetében tilos!

íi,pü|et

Az épületben a dohrányzás tilos!
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MELLEKLETEK

,,A" MELLEKLET

Börgönd repülőtér ICAO térképe
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,,B" MELLEKLET

Börgönd repülőtér forgalmi kör
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