Siklórepülés céljára kijelölt koordinált légterek
(LHSG102/S, LHSG103/S, LHSG113/S, LHSG123/S, LHSG124/S)
igénylése és használata siklórepülőknek

Siklórepülő koordinált légterek:
A siklórepülések céljára az ellenőrzött légtérben kijelölt légtér, amelyben repülések a koordinációs feladatokat
ellátó szervezet (MRLSZ) közreműködésével hajthatók végre. Jelölése: LHSGxxx/S
Ezek a légterek Budapest TMA szerkezetébe nyúlnak bele, így ha ezek a légterek aktívak, akkor az alábbi
magasságokig szabad emelkedni:
LHSG102/S 2000 m / 6500 ft
LHSG103/S 2300 m / 7500 ft
LHSG113/S 2300 m / 7500 ft
LHSG123/S 2000 m / 6500 ft
LHSG124/S 2300 m / 7500 ft
(kieg: MKK kerekítései eltérőek)

Felület elérése:
https://starthelyek.hu/airspace
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Regisztráció:
HFFA vagy SIRESZ szövetség önálló repülésre jogosult tagja, azaz Pilóta 1 képzettség szintű pilótája –
regisztrációt követően - jogosult igényt leadni a siklórepülés céljára (/S végződésű) koordinált légterek
használatára. Igényét a https://starthelyek.hu/airspace oldalon tudja leadni legkorábban előző napon és
legkésőbb reggel 8:00 óráig.
Regisztrációdat a szövetséged hagyja jóvá, ezért az ott használt email címedet és valós személyes adatokat adj
meg.
Nem szükséges minden Pilótának regisztrálni/igényelni koordinált légteret. Ha valaki már megkérte az adott
légteret, akkor aktív időszak alatt más pilóták is használhatják. A légterek aktuális állapota regisztráció nélkül is
elérhető a https://starthelyek.hu/airspace vagy https://www.netbriefing.hu/HU/legter.html oldalon.
Igénylés menete:
Az adott napra bejelölöd a használni kívánt légtereket. Igényedet mindig reggel 8:00 óráig tudod
leadni/módosítani/visszavonni.
Igénylésed nem automatikusan eredményezi a koordinált légtér aktiválását! Igénylésre vonatkozó napon 8:00
után az ügyeletes koordinátor telefonon továbbítja HC felé a pilóták igényét. Aznapi koordinált légterek
működésének várható engedélyezéséről vagy elutasításáról igénylők 9:00 óra körül körlevelet kapnak, valamint
a weboldalon fog tájékoztatás megjelenni. Ezek alapján tervezhető az aznapi repülés.

FONTOS! Légterek igénybevételének kezdő időpontját megelőzően HC – különleges indokkal, de
elutasíthatja a kérelmet. Ezért minden pilóta köteles start előtt ellenőrizni, hogy tervezett koordinált
légtér (“/S” )aktiválódott-e!
ikon jelenik meg mellette.
A már aktivált légterek nem módosíthatóak / visszavonhatóak!
> nem aktív légtér és tervezetten nem is lesz az
> jelzett időpontban várhatóan aktív lesz
> jelzett időpont végéig biztosan aktív lesz
Példa:

102/S, 103/S nem lesz ma aktív
113/S várhatóan aktív lesz (de ez
véglegessé csak 12:00-kor válik)
123/S, 124/S már aktív, 19:00 óráig
biztos használható

Légterek listája alatt napi légterekkel kapcsolatos egyéb fontos közlemények is megjelennek.
https://starthelyek.hu/airspace oldalon a légterek állapota 5 percenként frissül. Ha netbriefing.hu-tól nem kap
információt légterek állapotáról, akkor hibaüzenetet jelenít meg. Minden idő helyi időben (LT) van megadva.
További fontos tudnivalók:
-

A koordinált légterek alap esetben nem aktívak! Ezekben mindaddig tilos repülni, amíg nem
győződünk meg arról, hogy használatukkor aktívak.
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-

Elsősorban siklórepülés céljára ( /S ) koordinált légtereket nem csak siklórepülők használhatják! Ezek a
légterek repülőterekhez tartozó koordinált légtérszerkezet részei is. Látvarepülési szabályok (VFR)
szabályok betartása mellett számítani kell más légijárművek megjelenésére is. Nem kötelező, de
javasolt Flarm/OGN jeladó használata.

-

Mindenkinek kötelessége tájékozódni az átfedésben lévő koordinált-, veszélyes-, műrepülő légterek és
DropZone-ok aznapi működéséről: (pl: LHD21, LHD34, LHSDZLHGR2 / GYURO2, LHSA2A/B)
Figyelem! Légtérfelhasználási terv nem tartalmazza a DropZone és a műrepülő légterek napi
működésének időpontjait! Ezeket a légtereket “BÀRMIKOR” aktiválhatják! Használat előtt 30 perccel
elég a szándékot jelezni. Felesleges FIC-től ilyen típusú légterekre vonatkozó infót kérni repülés
előtt. Minden esetben kerülni kell, kivéve ha légtér üzemeltetőjével sikerül felvenni a kapcsolatot,
aki biztosít arról, hogy aznap biztos nem lesz üzem, vagy FIC hívását követő 30 percen belül el is hagyod
a légteret)

🙁

LHSA2A/B lehetséges üzemideje: munkanapokon 09.00 -18.00 óra (LT*) között, pihenő- és
munkaszüneti napokon 09.00 - 12.00 óra (LT) között, valamint 15.00 óra (LT) és 18.00 óra (LT) között.
-

A siklórepülés céljára ( /S ) koordinált légtereket a Repülő és Légisport Szövetség és HungaroControl
Zrt., között létrejött együttműködési megállapodás (LoA) alapján használhatjuk. Koordinált légterek
igénybevételi szabályainak megszegése a Megállapodás végérvényes megszűnését eredményezheti,
továbbá pilóta közigazgatási bírsággal sújtható és büntető eljárás is indulhat ellene.

-

A siklórepülés céljára kijelölt /S koordinált légterekkel fedésben vannak kijelölve a koordinált vitorlázó
légterek („ /V ”). (pl LHSG113/S és LHSG113/V ) Ezek a vitorlázó légterek siklórepülés céljából jelen
platformon keresztül nem vehetők igénybe! Előfordulhat olyan, hogy /S légtérigényt HC visszautasítja,
de más szervezet részére /V légteret külön feltételekkel, továbbá magassági és időbeli korlátozásokkal
biztosítani tudja. Ezen légtereket nem használhatjuk, hiába ugyanaz a piros sokszög jelenik meg
térképen!

-

Nyomatékosan kérünk minden pilótát, hogy csak akkor igényelj koordinált légteret, ha ténylegesen
szándékodban áll a használata. Pórbáljuk kerülni a felesleges légtérfoglalást!

-

HC-től a koordinált légterek igénylését csak a kijelölt koordinátorok végezhetik, akik társadalmi
munkában végzik koordinálást

-

Koordinációs feladatokat ellátó szervezet: Magyar Repülő és Légisport Szövetség
Koordinátorok:
- Barla Roland
- Erdős Csanád
- Fichtinger Gyula
- Kerekes László
- Palaga Zoltán
- Szalai Szabolcs
- Varga Ábel

Javaslataidat, kérdéseidet és észrevételeidet erre a címre tudod megírni: lhsg-koordinacio@googlegroups.com
kapcsolódó weboldalak:
https://ais.hungarocontrol.hu/legterfelhasznalasi-terv
https://www.netbriefing.hu/HU/legter.html
http://kiri.project.webtown.hu/web/pg/napi-legter
https://legter.hu/
26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet
* (LT) > Local Time; helyi idő
Készítette: Fichtinger Gyula -2022.06.15.
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