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1200 és 2900 méter között a felhőtől alulról 300 méter, oldalt 1500
méter távolságot kell tartani.

SZABÁLYZAT
1. TÉRKÉPISMERET
A légtereket meghatározó repülési térképek előképzettség nélkül nehezen értelmezhetők. Holott fontos, hogy ugyanúgy eligazodjunk rajtuk, mint mondjuk egy Airbus pilótája. Mint látni fogjuk, akadnak nem ellenőrzött, ellenőrzött, veszélyes, korlátozott és tiltott
légterek, melyekre több szabály és előírás vonatkozik, mint gondolnánk.
Mielőtt felszállunk, tudnunk kell, hogy a repülés során milyen légteret vagy légtereket
érinthetünk, illetve az adott légtér ellenőrzött-e („nagygépes”, katonai stb.).
A magyar légiforgalmi térkép (ICAO térkép) méterben és lábban is feltünteti az értékeket).
A reptérképeken a következő rövidítésekkel találkozhatunk:
AAL: Above Airport Level – repülőtér fölötti szint (nem használatos)
AGL: Above Ground Level – talaj fölötti szint
AMSL: Above Mean Sea Level – közepes tengerszint fölötti magasság
ASFC: Above Surface – felszín fölötti szint. (nem használatos)

2. VFR ÉS VMC
Sportrepülésnél az úgynevezett látva repülési szabályok (VFR – Visual Flight Rules) érvényesek. A megfelelő műszerekkel (műhorizont, rádió-navigációs rendszer stb.) felszerelt gépek rossz látás mellett vagy éjjel is repülhetnek a műszeres repülési szabályok (IFR
– Instrument Flight Rules) szerint.
Siklóernyővel és motoros ernyővel kizárólag VFR-ben repülhetünk. A meteorológiai
feltételeknek meg kell felelniük a VMC-nek (Visual Meterological Conditions). Következésképpen tilos napnyugta után, napkelte előtt, felhőben, valamint zárt felhőzet felett
repülni.
A vízszintes látástávolság és a felhőalap is szabályozott; a térkép hátlapján részletes tájékoztató található, nevezetesen 1200 méterig a VFR folyamatos talajlátást is megkövetel
(azaz nem elég csak látni és látszani).
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A légtereket hét osztályba sorolják: A, B, C, D, E, F és G.
Általában az A, D, E és G osztályú légterek, Magyarországon az A,
C, D, F és G osztályú légterek használatosak. A fentiek közül az A, C,
D és E osztályú légterek ellenőrzöttek. Az A osztályú légterekben tilos
a VFR repülés.
Magyarországon 4000 lábig G osztályú, 4000 és 9500 láb között F
osztályú légtér van, melyek nem ellenőrzöttek.
Ez azt jelenti, hogy az itt repülő légijármű nem kötelezett a repülése bejelentésére, nem kell rádióösszeköttetést tartani, illetve engedélyt kérni a felszállásra. A G és F osztályú légterekben repülhetünk
siklóernyővel és motoros ernyővel.
Ebbe ágyazódnak bele a siklóernyővel és motoros ernyővel elkerülendő légterek, melyek a következők:
– ellenőrzött repülőterek toronykörzetei (CTR, MCTR)
– ellenőrzött repülőterek bevezető légterei (TMA, MTMA)
– időszakosan elkülönített katonai légterek (TSA)
– veszélyes légterek (LH–D és egy sorszám)
– tiltott légterek (LH–P1 Paks és LH–P2 Csillebérc)
– korlátozott légterek (LH–R és egy sorszám).
A D osztályú légtereket CTR (Control Zone), az E osztályú légtereket TMA (Terminal
aera) rövidítéssel is jelölik.
Magyarországon 2900 méter felett ellenőrzött légtér van. A belépéshez kétoldalú rádiókapcsolat és a transzponder használata szükséges.
A magyar térképeken lila vagy piros színnel, vastagon körülhatárolva ábrázolták a földig érő ellenőrzött légtereket. Minden esetben feltüntették a magassághatárokat és a légtér nevét.
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3. MINIMÁLIS ÁTREPÜLÉSI MAGASSÁG

Korlátozott légtér (Restricted)

A repülőterek fölötti minimális átrepülési magasság 150 méter; kivéve – értelemszerűen – a leszállás. Lakott terület vagy nagyobb embercsoport fölött, a tenger- és tópartokat
is beleértve: a minimális átrepülési magasság 300 méter, a 600 méter sugarú körön belül
mért legmagasabb akadály felett, kivéve a le és felszállás esetét.

Egyes ipari üzemek védelmére különítették el. A korlátozott légterekre speciális előírások vonatkoznak, speciális eljárást igényelnek. Különleges esetekben a korlátozást kérő
írásos engedélyével lehet belépni.

Időszakosan elkülönített légtér (Temporary Segregated Area)
A TSA-k időszakos működése csak hétköznap (de nem minden hétköznap) működnek.

Vitorlázó légtér (Glider Area),
amiket a siklórepülők érdekében találtak ki. A nem ellenőrzött repülőtereken néhol
létesített Forgalmi Információs Körzetek (Traﬃc Information Zone – TIZ) adnak tájékoztatást az aktívan működő repülőterek forgalmáról és a körzetükben egyéb repülő információkról (pl. időjárás).

5. EGYÉB SZABÁLYOK
Az éjszakai repülés tilos.
A repüléstani éjszaka napnyugtakor (SS – sunset) kezdődik és napkeltekor ér véget (SR
– sunrise).
A nemzetközi határok átlépése egyrészt a magyar határ vonatkozásában a jogszabály
szerinti engedélyek beszerzésével lehetséges, a Katonai Légügyi Hatóság illetékessségével.
Az államhatár menti 10 kilométeres sáv korlátozott légtérnek minősül.

6. SZABÁLYOK ÉS ELSŐBBSÉGEK

4. KÜLÖNLEGES BESOROLÁSÚ LÉGTEREK
Tiltott légter (Prohibited)
Minden esetben tilos belépni.

A motoros siklóernyővel való felszállásnak szakmai és jogi követelményei vannak, például a terület tulajdonosának hozzájárulása, esetenként természetvédelmi hatósági engedély, vagy repülőtérnél az üzembentartója engedélye) Mivel jellemzően más légi járművekkel egy légtérben repülünk, nagyon fontos, hogy ismerjük az alapvető „közlekedési
szabályokat”, különösen ami a prioritásokat és az elsőbbségadást illeti.

Veszélyes légtér (Dangerous)

6.1. Siklóernyők vagy motoros ernyők egymással szemben

A veszélyes légterekben tesztrepülések, lőgyakorlatok folynak. Működési idejük alatt
tiltott légtérnek kell tekinteni őket. A veszélyes légterek üzemelésének sajátosságai, hogy
havi tervezéssel működhetnek.

A légtérben az ütközést elkerülendő mindkettőnek jobbra kell kitérnie. A rendelet minimum 30 méter távolság tartását írja elő a légi járművek között. Alapvető szabály, hogy
a motor nélküli légi jármű elsőbbséget élvez a motorossal szemben!
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6.2. Sikló- vagy motoros ernyők termikben
Ha a fordulóban a két pilóta ellentétes oldalon próbál maradni, látják egymást. A körözési irányt mindig az a pilóta határozza meg, aki elsőként lép be a termikbe. Az alulról
érkező ezt esetleg nem látja, ezért fontos tisztázni, hogy közeledés esetén az alacsonyabban repülőnek van elsőbbsége.

6.3. Elsőbbségadás leszállásnál
A leszálló gépnek mindig elsőbbsége van a földön lévő, például felszállni készülő géppel szemben.
Bizonyos légi járműveknek „alapértelmezésben” elsőbbsége van más légi járművekkel
szemben. A motoros gép köteles elsőbbséget adni a motor nélkülinek. Mindig a lassabb
gépnek van elsőbbsége, kivéve a szembetalálkozás és a jobbról érkezés esete. A siklóernyőnek elsőbbsége van a gyorsabb gyalogsárkánnyal szemben, a gyalogsárkánynak a
gyorsabb vitorlázó repülőgéppel szemben és így tovább.
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Helyi, útvonal- vagy bármilyen repülés tervezésénél érdemes érdeklődni a különféle
légterek működéséről, a tervezett forgalmi helyzetekről, az időjárásról és mindenről, ami
a repüléssel kapcsolatos. Ehhez néhány hasznos telefonszám:
FIC Nyugat Info: 1/296-9102
FIC Kelet Info: 1/296-9103
AMC (katonai és veszélyes légterek): 1/296-9117
Kisgépes adategyeztetés: 1/296-9148
Kisgépes meteor: 1/346-4685
Repülési terv leadása faxon: 1/296-5150
Ha bármi nem tiszta, hívd az Info számát, és már nem hibázhatsz.
Az ICAO-térkép beszerezhető a HungaroControlnál (tel.: 1/296-9696, 6461-es mellék)
és a Magyar Repülő Szövetségnél (tel.: 30/903-7604).

Minden körülmények között érvényes szabályok
Mindig legyen elegendő magasságod ahhoz, hogy álló motorral is elérd a tervezett
(vagy alternatív) leszállót. Mindig a biztonsági zónán belül repülj!
Ellenőrizd az útvonalad a légi térképen. Fontos a repülőtereken kötelezően előírt iskolakör ismerte és betartása. Repülés közben fordíts ﬁgyelmet a körülötted lévőkre, és
tartsd szem előtt a biztonsági előírásokat, különösen földközelben. Az ütközés elkerülése
érdekében az elsőbbségről való lemondás az ütközés veszélyét észlelőnek jogi kötelessége. Alányomással vagy föléhúzással kerülni tilos. Okosan, előrelátóan repülve a magunk
biztonsága mellett másokét is növeljük.

Termikelés és lejtőzés
Két szituáció, melyben gyakrabban megközelítik egymást a pilóták (és bizonyos helyeken a leszálláskor is). Az ütközés kockázata nő, ha a légkör labilisabb vagy a termik szűk
(különösen ha többen repülnek be a termikbe).
Lejtőrepüléskor ha valamelyiküknek jobbra esik a hegyoldal, nem tud irányt változtatni
az a pilóta, akinek jobbra esik a hegyoldal, így értelemszerűen a másik pilótának kell kitérnie jobbra (neki viszont mindenképpen).
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