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1. A légtér módosítás szükségességének indokolása 

A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007.(III.I.) GKm-HM-

KvVM együttes rendeletben (a továbbiakban: Együttes rendelet) foglaltak alapjánejtőernyős 

tevékenységet kizárólag az illetékes repülőtérhez tartozó Drop Zone légtérben lehet végezni. 

Tekintettel arra, hogy Börgönd Repülőtéren rendszeres kerülnek végrehajtásra ejtőernyős 

feladatok, a repülőteret üzemeltető ALBATROSZ Repülő Egyesület kezdeményezi a 

szükséges Drop Zone légtér kialakítását. A rugalmas légtér felhasználási elveken nyugvó, 

minden felhasználó számára optimálisabb körülményeket biztosító Drop Zone légtér 

kijelölésével a jövőben elkerülhető a kétszer 90 napos eseti légtér igénylése és továbbra is 

biztonságosan végezhetőek az ejtőernyős, valamint műrepülő feladatok. 

Börgönd Repülőtéren TIZ légtér került kijelölésre, amely azonban nem aktív (NOTAM-ban 

felfüggesztve), továbbá annak magassága nem teszi lehetővé ejtőernyős feladatok végzését, 

így indokolt a Drop Zone légtér kijelölése. 

 

1.1 A légtér kialakítással kapcsolatos rövid és hosszú távú célkitűzések 

A légtér kialakításával a korábbi ejtőernyős és műrepülő tevékenység biztosítása az 

elsődleges cél, előreláthatólag a Drop Zone kialakítása alapvetően nem befolyásolja az eddigi 

forgalmi mutatókat. 

A repülőtér elmúlt években rögzített – sárkány és Ultra Light kategóriát nem tartalmazó – 

forgalmi mutatói a következőek: 

2013. évben végrehajtott felszállások száma: 2716. 

2014. évben végrehajtott felszállások száma: 1778. 

A Drop Zone légtér kialakítása alapvetően az eddigi repülőfeladatok jövőbeni biztosítása a 

cél, így az várhatóan nem befolyásolja szignifikánsan a forgalmi mutatókat. 
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2. Börgönd Repülőtér alapadatai 

Pályairány Méret Talaj TORA (m) LDA (m) Terhelés (kg/cm2) Fénytechnika 

01/19 1200x50 fű 1200 1200 10/15 nincs 

ICAO kód 
LHBD 

Név Börgönd 

Pozíció Székesfehérvár 135o 9km 

Koordináták É 47o07'28,5" K 018o29'55,5'' 

Magasság 119,5m 390ft 

Hívójel Börgönd Repülőtér  

Frekvencia 119.55Mhz 

Forgalmi kör 19 RH, 01 LH, 1000ft AGL 

Repülőtér kat. Nem nyilvános, 4. kategóriájú repülőtér 

Üzemelés Időszakosan napkeltétől napnyugtáig, VFR szabályok szerint 

NVFR Nincs 

IFR Nincs 

Megjegyzések 
1. Csak nappali VFR repülés folytatható 
2. A repülőtér az üzembentartó engedélye alapján vehető igénybe, 
kivéve a kényszerhelyzetben lévő légijárműveket 

Figyelmeztetés Nincs 

Üzembentartó Albatrosz Repülő Egyesület 

Cím 8000 Székesfehérvár Radványi u. 6. 

Tel +36-30-959-8897 

Email sziladydezso@t-online.hu 

Internet www.albatroszre.hu 

MET Országos Meteorológiai Szolgálat 

Időjárás info Nincs 

Vám Nincs 

Üzemanyag Nincs 
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2.1 Börgönd Repülőtér műszerezettsége 

Börgönd Repülőtéren kizárólag VFR repülés engedélyezett, tekintettel arra, hogy a repülőtér 

nem rendelkezik műszer szerinti repüléshez szükséges navigációs berendezésekkel. 

 

3. Kialakítandó Drop Zone légtér jellemzői 

3.1 A légtér adatai 

- A légtér azonosítója: LHBD Drop Zone 

- A légtér osztálya: ICAO G 

- Illetékes repülőtér: Börgönd Repülőtér 

- Üzemeltető: Albatrosz Repülő Egyesület  

-A légtér oldalhatárai: ÉNY: N 47° 10' 37"           E 018°28'57" 

 DNY: N 47° 06' 19"           E 018°23'17" 

 D     : N 47° 01' 45"           E 018°26'36" 

 DK   : N 47° 02' 37"           E 018°31'47" 

 ÉK   : N 47° 08' 40"           E 018°34'25" 

 (az LHB-24 környezetvédelmi légtér kivételével) 

- Üzemidő: Napkeltétől-napnyugtáig 

- Az igénylés indoka: ejtőernyős ugrás és vitorlázó és motoros műrepülés 

-A légtér magassága: GND-FL155 

- Légiforgalmi szolgálat: nincs/DZ koordinációs szervezet 

- Földi rádió berendezés: ICOM A110 

- Felelős személy: Szilády Dezső 

 

A Drop Zone az LHB-24 jelű (természetvédelmi okból korlátozott) légtérrel átlapoló részét csak 

1500 láb föld feletti magasságon és a fölött használható. 

A tapasztalatok szerint a légtér elsősorban péntek, szombat és vasárnap esetenként 

hétköznapokon kerülne aktivizálásra, márciustól novemberig. A légtér felső magassághatára 

más légtérfelhasználók (HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. Magyar 

Honvédség) feladat végrehajtásának biztosítása céljából rugalmasan kezelhető, mely a 

megkötendő együttműködési megállapodásokban kerül rögzítésre. 

 

3.2 Alkalmazandó eljárások 

A Drop Zone-ban történő feladat végrehajtás során a magyar légtér légiközlekedés céljára 

történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendeletben, valamint a 

repülőtérrendben foglaltak, továbbá a légtér igényléssel összefüggésben az illetékes 
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légiforgalmi szolgálattal megkötendő együttműködési megállapodásban rögzítettek az 

irányadóak. 

A Drop Zone-ban ejtőernyős vagy műrepülő feladatot végrehajtó légijárműnek – a 

kényszerhelyzetben lévő, a mentő, kutató-mentő, légi rendészeti és légtér rendészeti 

feladatokat végző légijárművek kivételével – minden más forgalommal szemben elsőbbsége 

van. A Drop Zone légteret működési ideje alatt kizárólag VFR1 szabályok szerint üzemelő 

légijármű veheti igénybe, a Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezet által 

megadott kezdő és befejező időpont között és magasságig, és a légi járműnek a közzétett 

frekvencián kétoldalú rádióösszeköttetést tartanak fenn a Drop Zone légtér koordinációs 

feladatait ellátó szervezettel. 

A Drop Zone légtérben a légijármű vezetőnek az ellenőrzött légtérben illetékes ATC egység 

frekvenciáját folyamatosan figyelnie kell, valamint valamennyi légijárműnek a koordinációs 

feladatokat ellátó szervezet tájékoztatásának megfelelően – a tájékoztatásban szereplő 

befejezési időpontig – el kell hagynia a Drop Zone légteret vagy le kell süllyednie a megadott 

magasságra és erről rádión keresztül tájékoztatnia kell a koordinációs feladatokat ellátó 

szervezetet. 

A Drop Zone légteret ejtőernyős dobás céljából kizárólag működőképes „C” vagy „S” módú 

transzponderrel és legalább két készlet működőképes rádióegységgel felszerelt légijárművek 

vehetik igénybe. A transzpondert a Drop Zone légtér igénybevételekor működtetni kell. A 

légijármű vezetőnek az ellenőrzött légtérben illetékes ATC egység frekvenciáját folyamatosan 

figyelnie kell. A légteret gyakorló műrepülés céljából igénybe vevő légijárműveknek 

működőképes rádió-berendezéssel kell rendelkeznie, amely rádió-berendezést az 

igénybevétel alatt folyamatosan működtetni kell. 

A Drop Zone légtérben a koordinációs feladatok az Albatrosz Repülő Egyesület e célra kijelölt 

személyi állománya látja el. A Drop Zone igénylési rendjét a koordinációs feladatokra kijelölt 

szervezet és a HungaroControl Zrt. közötti együttműködési megállapodás határozza meg, 

melyet jóváhagyás céljából a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére meg kell küldeni. A Drop 

Zone légtér üzemelésének kezdetét és befejezését a koordinációért felelős személy 

haladéktalanul jelenti az illetékes ATS egységnek. 

A Drop Zone-ban ejtőernyős dobási feladatok végrehajtása során a következő eljárások 

alkalmazandóak: 

                                                           
1 Visual Flight Rules 



 
   Oldal 7 / 24 
Albatrosz Repülő Egyesület 

Börgönd Drop Zone Légtér Kijelölésére Irányuló Végleges Javaslat 

Az eljárásokat a Drop Zone-ban és azon kívül is VFR repülési szabályok betartásával kell 

végrehajtani, továbbá figyelembe kell venni a repülőtér használati utasításban a repülések 

végrehajtására, különösen a zajcsökkentő eljárásokra előírt szabályokat. 

A repülések kétoldalú rádió összeköttetés megléte mellett hajthatók végre. 

3.2.1 Emelkedés 

RWY01: felszállás után jobb/bal (a széliránynak megfelelően) iskolakör 2. fordulóból kisorolás 

folyamatos emelkedéssel.  

RWY19: felszállás után jobb/bal (a széliránynak megfelelően) iskolakör 2. fordulóból kisorolás 

folyamatos emelkedéssel. 

Az emelkedést a dobási magasságig, de legfeljebb 9000’ (QNH) magasságig a települések 

elkerülésével kell végrehajtani. Ha a dobási magasság ettől magasabb, a további emelkedést 

a Drop Zone légtérben kell folytatni. 

3.2.2 Ejtőernyős dobás 

A széliránynak megfelelő dobóirányra rárepülést úgy kell végrehajtani, hogy a dobóirányon 

legalább 1 perc álljon rendelkezés a dobás végrehajtására. 

3.3.3 Süllyedés 

A dobás végrehajtása után a süllyedést a kijelölt légtérben kell végrehajtani 9000’ (QNH) 

magasságig. Ennek elérése után úgy kell folytatni, hogy a használatos pályairánynak 

megfelelő iskolakör 3. fordulójára soroljon be. 

A repülőtéri szolgálatot tájékoztatni kell: 

- felszállásról, dobási magasság megadásával, 
- iskolakörről történő kisorolásról, 
- legalább 3 perccel a dobómagasság számított elérése előtt, 
- 1 perccel dobás megkezdése előtt, 
- besorolásról az iskolakörre, 
- leszállásról. 

Szolgálatok: 

A Drop Zone légtér koordinációs feladatait csak olyan személy láthatja el, aki rendelkezik földi 

rádióállomás kezelői vizsgával. 

Ezek mellett, csak úgy lehet ejtőernyős üzemet szervezni a Drop Zone-ban, ha van egy 

ejtőernyős ugrásvezető. Ez lehet ugyan az a személy, mint a földi rádióállomás kezelő, de 

minden esetben ejtőernyős oktatónak kell lennie! Ő a felelős az ejtőernyős 

tevékenységért.(ugrók okmányai, felszerelések okmányai, szakmai jogosítások ellenőrzése, 
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biztosítások, magatartás a levegőben stb.). A két szolgálatot végző ember lehet ugyanaz a 

személy, ha mindkét tevékenységre van jogosultsága. 

Aktív vitorlázó vagy motoros műrepülő üzem esetén, további egy vitorlázó vagy motoros 

műrepülő koordinátornak is jelen kell lennie, aki segíti a DZ koordinátor munkáját. 

 

3.3. Eljárások integrációja 

A Drop Zone megvalósulása esetén a fenti eljárásokat a Repülőtérrendben szükséges 

rögzíteni. 

A Drop Zone légtérben történő ejtőernyős dobási feladatokat vagy műrepülést végrehajtó 

hajózó személyzeteknek a Drop Zone légtér sajátosságaival kiegészített repülőtérrendből 

vizsgát kell tenniük. 

 

4. A tervezett változtatásokkal érintett más légtérfelhasználókkal, légiforgalmi 

szolgálatokkal, egyéb érintett szervezetekkel, érdekütközést jelentő hatások 

elkerülése érdekében, valamint a felmerülő kockázatok csökkentésének 

lehetőségéről történt egyeztetés eredményének ismertetése 
 

Figyelemmel arra, hogy a Drop Zone légtér az LHBP TMA1 légtér határán kerül kijelölésre az 

Albatrosz Repülő Egyesület egyeztetést folytatott a HungaroControl Magyar Légiforgalmi 

Szolgálat Zrt.-vel. Az egyeztetés alapján a HC Zrt. támogatja a Drop Zone légtér kijelölését 

azzal a feltétellel, hogy a két szervezet között együttműködési megállapodás kerül kialakításra, 

amely szabályozza a légtérigénylés rendjét, továbbá, hogy a Drop Zone nem, vagy csak 

korlátozással igényelhető abban az esetben, ha Budapest Liszt Ferenc Repülőtér 

érkező/induló forgalmának szervezése ezt szükségessé teszi. 

Tekintettel arra, hogy a tervezett Drop Zone légtér horizontálisan átlapol az LHB-24 jelű 

természetvédelmi okból korlátozott légtérrel, valamint érinti a HUDI10005 és a HUDI10007 

számú NATURA2000 területeket, az Albatrosz Repülő Egyesület az alábbiak szerinti 

egyeztetést folytatta a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal: 
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A fenti egyeztetések alapján a Drop Zone LHB-24 légtérrel átlapoló része kizárólag 1500’ föld 

felett magasságon és a felett használható. 
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4.1 Együttműködés a HungaroControl Zrt.-vel 

Figyelemmel arra, hogy a tervezett Drop Zone légtér 9500’ feletti magasságtartománya 

ellenőrzött légteret érint, továbbá arra, hogy a légtér aktiválása esetenként befolyásolhatja 

Budapest TMA légtér forgalmát a légtérkijelöléssel egy időben szükséges a HungaroControl 

Zrt.-vel együttműködési megállapodás megkötése, melyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság 

részére, jóváhagyás céljából meg kell küldeni. Az együttműködési megállapodást az 

EUROCONTROL standard megállapodások alapján a HungaroControl Magyar Légiforgalmi 

Szolgálat Zrt (a továbbiakban: HC Zrt.) alakítja ki. 

A léginavigációs szolgáltatóval megkötni szükséges megállapodásban rendezni kell a 

légtérigényléssel kapcsolatos koordinációs tevékenység menetét, továbbá a 9500’ és a FL155 

közötti magasságtartományban – ellenőrzött légtérben – végrehajtandó feladatokkal 

összefüggő eljárásokat és kapcsolattartást Budapest Approach légiforgalmi irányító 

szolgálattal. 
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4.2 Együttműködés a Magyar Honvédséggel 

Tekintettel egyrészt arra, hogy a korábban hasonló céllal igényelt eseti légterek igénylése és 

felhasználása során nem merült fel a Magyar Honvédség részéről aggály, másrészt arra, hogy 

a Drop Zone elsősorban hétvégi időszakokban kerülne aktiválásra előreláthatólag biztosítható, 

hogy mindkét szervezet – egymás akadályoztatása nélkül– eredményesen tudja végezni 

feladatait. 

A Magyar Honvédség kiképzési és műveleti repülésinek akadályoztatása elkerülése 

érdekében a Drop Zone aktiválásával szemben minden állami célú repülési feladat, valamint 

az azok biztosítására szolgáló légtérigény elsőbbséget élvez. 

5. A légtér-kijelöléssel kapcsolatos légtér-gazdálkodási hatások 

Az előzetes egyeztetések alapján – a szükséges együttműködési megállapodás megkötését 

követően és az abban foglaltak szerinti üzemelés esetén – a tervezett Drop Zone légtér nem 

befolyásolja Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér – sem más repülőtér – érkezési és 

indulási eljárásait. 

Az üzembentartó és a tulajdonos elfogadja, hogy a Nemzeti Légtér Koordinációs 

Munkacsoport állásfoglalásának megfelelően a Drop Zone légtér a meglévő – azonban inaktív 

– TIZ légtereken belül, az alábbi feltételekkel kerül kijelölésre: 

- a TIZ1, TIZ2, TIZ3 légterek nem aktiválhatóak a Drop Zone légtérrel egy időben; 

- a TIZ1, TIZ2, TIZ3 légtér aktiválása csak a Drop Zone légtér felülvizsgálata mellett, az 

NLKM egyetértésével lehetséges, amely egyetértés megszerzése érdekében 

szükséges a 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet által meghatározott 

légtér kijelölési eljárás keretében benyújtandó dokumentációval azonos tartalmú 

dokumentáció előterjesztése; 

 

- az esetben is NLKM döntés szükséges a TIZ légtér tényleges felállításához, 

amennyiben a jelenleg kijelölt légtérszerkezeten mégsem kívánnak változtatni. Ez a 

dokumentáció részét képezheti a Drop Zone légtér TIZ légtérhez történő igazítása 

céljából benyújtandó dokumentációnak. 
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A fentiek alapján kijelenthető, hogy a vázolt légtér-szerkezet nem gyakorol negatív hatást 

Magyarország légtér-gazdálkodási mutatóira, továbbá nem hátráltatja az érintett 

felhasználókat feladataik végrehajtásában. 

A fix idejű eseti légtér-igényléssel szemben a Drop Zone légtér kialakítása minden 

légtérfelhasználó számára előnyösebb megoldás, ugyanakkor garantálja az ejtőernyős 

feladatok további biztonságos végrehajtását. 

A légtér-kijelölés nem befolyásol nemzetközi együttműködési megállapodásokat és 

összhangban áll az Egységes Európai Égbolt program rugalmas légtér-felhasználási elveivel. 

A fentiek alapján kijelenthető, hogy az új légtér kijelölése nem okoz változást a jelenlegi 

forgalomban. 

A Drop Zone légtér üzemelését biztosító koordinációs feladatokat ellátó szervezet 

működésével a légtér felhasználói számára a korábbiakhoz képest egy magasabb szintű 

szolgáltatás kerül kialakításra, amely elősegíti a repülőtér forgalmának elkülönítését. 
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6. Repülőtérrend 

Börgönd repülőterének hatályos repülőtérendjét jelen dokumentum 1. számú csatolmány 

tartalmazza. A repülőtérhez igényelt Drop Zone légtér jóváhagyása esetén a repülőtérrend 

vonatkozó pontjainak (légtérszerkezet és osztály, szolgáltatások) módosítását az üzemeltető 

végrehajtja. 

7. Biztonsági felmérés 

A vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a javaslat alapján a tervezett légtér kialakítás 

repülésbiztonságra gyakorolt hatásainak azonosítása érdekében, az érintett felekkel történt 

egyeztetéseket követően repülésbiztonsági felmérés került végrehajtásra. 

A felmérés során azonosításra kerültek mindazok a repülésbiztonságra veszélyt jelentő 

tényezők, melyek közvetlenül a légtérmódosításból származtathatóak, továbbá a vonatkozó 

irányelvek alapján e veszélyek súlyosságuk és bekövetkezésük gyakoriságának 

függvényében súlyozásra kerültek. A felmérés azon veszélyforrások vonatkozásában, melyek 

a nem megengedhető kockázati kategóriába kerültek, kockázatkezelési javaslatokat fogalmaz 

meg. A kockázatkezelési javaslatok elméleti rendszerbe integrálását követően az adott 

veszélyek ismételten elemzésre kerültek. 

A fentiek alapján a Drop Zone légtér kialakítása nem befolyásolhatja negatívan a 

repülésbiztonság meglévő színvonalát. 

A teljes biztonsági felmérés az előzetes javaslattal kapcsolatos észrevételek felhasználásával 

került lefolytatásra.  
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7.1 A biztonsági felmérés során alkalmazott módszerek 

A repülőesemények súlyossága az Európai Unió 1035/2011/EU rendelete alapján kerültek 

osztályozása. A repülőesemények bekövetkezésük gyakorisága és azok következményének 

függvényében értékelendő elfogadható vagy nem elfogadható kockázatként. Amennyiben egy 

kockázati tényező a nem elfogadható tartományba esik, úgy annak kezelésére 

kockázatcsökkentő eljárást kell alkalmazni, majd ismételten megvizsgálni a kialakított 

rendszert. A folyamat végeredménye, hogy a repülésbiztonság színvonala nem csökkenhet. 

Repülőesemény gyakoriságának meghatározása: 

- Kivételes: 5 évben egyszer előforduló repülőesemény 

- Nagyon ritka: 360 nap alatt egyszer előforduló repülőesemény 

- Ritka: 180 nap alatt egyszer előforduló repülőesemény 

- Gyakori: 90 nap alatt egyszer előforduló repülőesemény 

- Nagyon gyakori: 60 nap alatt egyszer előforduló repülőesemény 

A kockázati tényezők a bekövetkezés gyakoriságának és annak következményének 

függvényében az alábbi táblázat szerint kerül meghatározásra. 

A táblázat alapján a zöld sávba eső kockázati tényezők a rendszer szempontjából 

elfogadhatónak minősülnek, azonban a piros sávba eső kockázatok kezelésére 

kockázatkezelési javaslatot szükséges meghatározni. Az ajánlott kockázatkezelés 

alkalmazásával ismételten azonosítani kell a kockázat bekövetkezésének gyakoriságát és 

annak bekövetkezése esetén felmerülő következményeket. Amennyiben a kockázatkezelés 

eredményeként a feltárt veszély már a zöld sávba sorolható, a rendszer biztonságosnak 

mondható. 

A kockázatkezelési javaslatok alkalmazása a kockázat előidézésében érintett szervezet 

felelőssége. 

Súlyossági osztály/ 
Bekövetkezés 
gyakorisága 

kivételes nagyon ritka ritka gyakori nagyon gyakori 

baleset      

súlyos repülő esemény      

komoly repülő 
esemény 

     

jelentős repülő 
esemény 

     

a repülésbiztonságot 
közvetlenül nem 

befolyásoló esemény 
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7.2 A légtérmódosítást megelőző (jelenlegi) állapot leírása 

Börgönd Repülőtér Székesfehérvártól délkeletre 9 km-re elhelyezkedő nem nyilvános 

repülőtér, melynek üzembentartója az Albatrosz repülőegyesület. 

Az ejtőernyős és műrepülő feladatok biztosítására eddig a Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Légügyi Hivatal által jóváhagyott eseti légterek kerültek igénylésre. 

A napi repülési feladatok biztonságos végrehajtása érdekében elengedhetetlen a napi repülési 

tevékenység koordinálása, összehangolása, a repülési napon történő előzetes felkészülés. 

Tekintettel arra, hogy a légtérben ejtőernyős, műrepülő és vitorlázó repülési feladatok is 

végrehajtásra kerülnek, elengedhetetlen a részvétel egy közös reggeli eligazításon, ahol 

minden érintett ismerteti az aktuális, aznapra szóló repülési tervét. Az összehangolt munka és 

az információcsere nagyban csökkentik az esetleges felmerülő kockázatokat. Pozitívan 

befolyásolja a repülésbiztonsági rendszer hatékonyságát, hogy az érintett felek minden nap 

végén egyeztetnek az aznapi repülési tevékenység lefolytatásáról, feltárva az esetleges 

hiányosságokat, vagy a felmerülő repülésbiztonságot érintő változások szükségességét. Mivel 

minden légijármű rendelkezik önálló rádió berendezéssel, fenntartható az állandó 

kommunikáció az egyes egységek között, így minimálisra csökkenthető a 

kommunikációhiányból adódó kockázat. 

A technikai biztonság garantálása érdekében az ejtőernyős feladatokat végrehajtó 

légijárműveknek rendelkeznie kell tartalék-rádióberendezéssel, hogy egy esetleges 

meghibásodás esetén ne szűnjön meg a kapcsolat az egységek között. 

Az ejtőernyős ugratás az alábbi többfázisos kockázatcsökkentő eljárás szerint történik: 

Az ejtőernyős gép, ugratás előtt 3 és 1 perccel figyelmeztetés ad le a helyi frekvencián, a többi, 

az eseti légtérben tartózkodó légijármű felé. A koordinátor figyeli, hogy a légtérben tartózkodók 

közül mindenki nyugtázta-e a figyelmeztetést.  

Az ATS központtal fenntartott állandó telefonos kapcsolat garantálja a repülésbiztonságot a 

Drop Zone légtérben. A hatékony együttműködés segíti mindkét fél munkáját és a 

repülésbiztonság fenntartását. 

Börgönd Repülőtéren korábban azonos célra igényelt eseti légterek használata és az abban 

történő feladat végrehajtás során repülésbiztonsági esemény a rendelkezésre álló információk 

alapján nem történt, így az eddig alkalmazott kockázatkezelési eljárások megfelelőnek 

bizonyultak. 

Az kockázatelemzés során, a következő, különösen a Drop Zone légtér bevezetésével 

összefüggő – de a korábbi eseti légtér igénylések során keletkezett tapasztalatokat is 

felhasználó – repülésbiztonságot befolyásoló tényezők kerültek azonosításra:
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Kockázati tényező Súlyosság Gyakoriság Kockázatkezelés 

Kockázatkezelést 

követő állapot 

1. 

A kialakításra kerülő 

légtérben alkalmazandó 

eljárások nem ismerete 

jelentős gyakori 

A légtér első aktiválását megelőzően a Drop Zone-ban koordinációs feladatokat 

ellátó szervezet által földi rádiókezelésre kijelölt állomány részére oktatás 

lefolytatása mely során ismertetésre kerül minden változás és a Drop Zoneban 

alkalmazandó eljárások. 

elfogadható 

2. 
A légtér előre be nem 
jelentett, jogosulatlan 

igénybevételéből adódó 
konfliktus 

jelentős gyakori 

Folyamatos rádió, illetve állandó telefonkapcsolat Budapest ATS központtal 

elfogadható 

3. 
Mentők, kutató mentők, 

rendészeti, állami 
légijárművek váratlan 

megjelenése, átrepülése 

jelentős ritka elfogadható 

4. 
Eltévedt útvonal-repülők 

jelentős ritka elfogadható 

5. 

Bajbajutott 

(kényszerleszállást 

végrehajtó) repülőgépek 

jelentős nagyon ritka elfogadható 

6. Szélsőséges meteorológiai 

körülmények 

jelentős gyakori 

Az eseti légtér használatát felfüggesztő tényezők elsősorban külső, időjárási 

tényezők. Amennyiben szélsőséges meteorológiai körülmények tapasztalhatóak, 

melyek miatt nem lehet fenntartani a megfelelő biztonsági szintet, a repülési 

tevékenységet azonnali hatállyal fel kell függeszteni. Zárt felhőzet, erős szél 

mindenki számára befolyásoló tényezők, de ejtőernyős tevékenységet kizárólag 

tiszta földlátás mellett lehet végrehajtani 

elfogadható 

7. 

Üzemfenntartási probléma: 

repülőtechnika műszaki 

meghibásodása 

komoly ritka 

A repülés biztonságát befolyásoló műszaki meghibásodás esetén a tevékenység 

haladéktalan felfüggesztése szükséges. Rádió vagy transzponder meghibásodása 

esetén a nem megfelelő kommunikáció miatt nem tartható fenn a megfelelő 

biztonsági szint, így a repülési tevékenységet azonnali hatállyal fel kell függeszteni. 

elfogadható 
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8. 

Nem megfelelő koordinációs 

tevékenység, légiforgalom 

szervezés. 

jelentős 

repülőesemény 
ritka 

Megfelelő koordinátoe, illetve koordinációért felelős személy kiválasztása, 

folyamatos kapcsolat fenntartása az illetékes légiforgalmi szolgálattal. 
elfogadható 

9. 

Szubjektív, személyi 

kockázatok: emberi tényezők 

(nem megfelelő 

kommunikáció vagy annak 

elmulasztása, rossz döntés, 

veszély alulértékelése). 

jelentős 

repülőesemény 
ritka 

Részvétel a napi eligazításon, megfelelő kommunikáció, felelősségteljes munka, 

aktív figyelem, döntőképesség. A Drop Zone légtér implementációját, valamint 

annak Reptérrendben történő átvezetését követően a teljes személyi állomány 

informálása a megváltozott üzemelési körülményekről. 

elfogadható 

10

. 

Ismeretlen forgalom általi 

aktív Drop Zone légtér 

sértése nem ellenőrzött légtér 

irányából. 

jelentős gyakori  

Környező repülőterek, repülőklubok tájékoztatása a kialakított Drop Zone-ról, 

valamint annak üzemelési sajátosságairól. 

Észlelt légtérsértés esetén az ejtőernyős, műrepülő tevékenység haladéktalan 

felfüggesztése. 

elfogadható 

11

. 

Légtérigényléssel, 

használattal összefüggő 

információ vesztés a három 

érintett fél között 

komoly repülő 

esemény 
ritka 

Az érintett szervezetekkel közötti kétoldalú együttműködési megállapodásokban 

szükséges szabályozni, hogy a Koordinációs szervezet felelős a 

légtérigénylésekért, repülés szervezésért, valamint az érintett légtérfelhasználókkal 

(MH, HC Zrt.) való folyamatos koordinációért. A Koordinációs szervezet minden 

esetben értesít minden felet az igénybevétel változásairól. 

elfogadható 

12

. 

A Drop Zone légtérből 

ellenőrzött légtérbe történő 

kilépés navigációs hibából 

súlyos nagyon ritka 

A feladat kizárólag folyamatos földlátás mellett hajható végre. 

Navigációs bizonytalanság esetén azonnali segítségkérés az illetékes ATS 

szolgálattól 

elfogadható 
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7.3  Következtetés 

A javasolt eljárások alkalmazásával a kockázati tényezők kezelhetőek, így a rendszer 

implementációja várhatóan nem gyakorol negatív hatást a repülésbiztonság meglévő 

színvonalára. 

7.4  Bevezetés utáni nyomon követés 

Az érintettek 90 nap elteltével felülvizsgálják az eltelt időszakot, értékelik, hogy a 

tanulmányban szereplő kockázatbecslések helytállóak-e, és megvitatják, hogy felmerült-e 

időközben újabb veszély, vagy bekövetkezett-e bármilyen repülésbiztonságot érintő változás. 

A felülvizsgálatról rövid összefoglalót készítenek. 

 

A kockázatkezelési javaslatok jelen dokumentumba beépítésre kerültek. 

A fentiek alapján a Drop Zone légtér kialakítása nem befolyásolja negatívan a repülésbiztonság 

meglévő színvonalát.  
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8. Térképek 

        LHBD Drop Zone GND-FL155 az LHB-24 légtér kivételével  
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9. Nyilatkozat 

Alulírott Pongrácz Gábor (szül. hely: Budapest, szül. idő: 1983.10.10., anyja neve: Turai 
Gizella), mint az ALBATROSZ Repülő Egyesület által igényelt Börgönd Repülőtérhez tartozó 
Drop Zone légtér kialakításával összefüggő repülésbiztonsági felmérés elkészítője 
nyilatkozom, hogy a biztonsági felmérés megfelel a magyar légtér légiközlekedés céljára 
történő kijelöléséről szóló 26/2007.(III.1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet 4. melléklete 3.6 
pontjában felsorolt követelményeknek (EUROCONTROL Safety Regulatory Requirement 
(ESARR) előírásai, különös tekintettel az ESARR 2, ESARR 4 és a hozzájuk kapcsolódó útmutató 
anyagokra, ICAO ANNEX 11 és Doc 9426, valamint e rendelet előírásai) 

Budapest, 2015. április 15. 

  

 Pongrácz Gábor sk. 
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Csatolva: 

1) Egyeztetéseken készült jelenléti ívek (2 lap) 

2) Börgönd Repülőtér Repülőtérrend (15 lap) 

Börgönd, 2015. június 11-én. 

 Szilády Dezső sk. 

 elnök
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