
GYÚRÓ REPÜLÕTÉR PPG SZABÁLYZATA
Nagy megelégedéssel nyugtázzuk, hogy 
egyre több PPG pilóta látogat el Gyúróra, 
nem ritka, hogy akár harmincnál is több 
hátimotoros használja egyszerre a rep-
tér körzetét. Mindannyiunk közös érdeke, 
hogy a repülés, gyakorlás élvezetes és 
biztonságos legyen, valamint, hogy a bé-
kés egymás mellett élés az itt zajló egyéb 
repülõüzemekkel a továbbiakban is köl-
csönös megelégedésünkre mûködhessen. 
Ennek záloga, hogy betartsuk a reptér 
motoros ernyõs pilótákra vonatkozó, az 

alábbiakban olvasható szabályzatát, me-
lyet melegen ajánlunk minden érintett fi-
gyelmébe. 

A szabályzat a reptéren, valamint a www.
vampair.hu, a www.horizontaero.hu és a 
www.pg.c2.hu  honlapokon is elérhetõ.

Reméljük, hogy ez a kezdeménye-
zés ösztönzõ hatással lesz más repterek 
üzemeltetõire és felhasználóira is, hogy 
hasonló dokumentációval tegyék bizton-
ságossá és élvezhetõvé az ott zajló tevé-
kenységet.

PPG SZABÁLYZAT

A gyúrói repülõtér igénybevétele a VFR sza-
bályok és vonatkozó törvényi elõírások szerint 
lehetséges, melyek betartása az itt repülési 
tevékenységet folytatók felelõssége. 

A repülések, illetve azok elõkészítése so-
rán be kell tartani az aktuális jogszabályokat 
és elõírásokat, kerülni kell az indokolatlan 
kockázatvállalást, tilos a saját és mások testi 
épségének, illetve vagyontárgyainak veszé-
lyeztetése. 

A repülõtér PPG használatára vonatko-

zó szabályok hatálya mindenkire kiterjed, 
aki a repülõtérnek a jelen szabályban kö-
rülírt egyes területrészeire belép, berepül, 
(vagy felhatalmazás alapján behajt), illetve a 
repülõtérrendben meghatározott és szabá-
lyozás alá vont területen tartózkodik.

A gyúrói repülõtér nem nyilvános le-és fel-
szállóhely, magánterület, melynek üzemelte-
tõje a Horizont Repülõiskola Kft. Az itt zajló 
motoros ernyõs (PPG) üzem koordinálása 
és szabályozása az õket képviselõ Vampair 
repülõklub hatáskörébe tartozik. 

A PPG pilóták és hozzátartozóik szívesen 

látott vendégek, a szabálysértõket azonban 
az üzemeltetõ kitiltja a repülõtér területérõl. 
Kérjük a büfé és a kommunális létesítmények 
kulturált használatát.  

Repülési szabályok

A motoros ernyõs le-és felszálláshoz, vala-
mint a start gyakorlásához a 33-as pálya-
irány bal oldala melletti füves terület északi és 
déli végei vehetõk igénybe az egyéb repülõ 
üzemektõl való biztonságos elkülönülés ér-
dekében. Fel-és leszállás során sem szabad 

a motoros és vitorlázó gépek számára kijelölt 
pálya felett repülni. 

Helyi repülés esetén a 33-as pályától balra, 
illetve jobbra esõ mezõgazdasági területek 
felett repülj, így nem zavarod a fel-és leszál-
lókat.

Ha a levegõben érkezel hátimotorral a re-
pülõtérhez, gyõzõdj meg arról, hogy milyen 
üzem zajlik éppen. Magasságodat és repülési 
irányodat úgy válaszd meg, hogy ne zavard 
az iskolakörön repülõ gépeket, különös te-
kintettel a vitorlázókra. Figyelj a le-és felszálló 
PPG üzemben résztvevõkre!

A repülõtér hossztengelyében a re-
pülõtéren és annak a szélétõl mért 
1 km-en belül illetve, a hangárok és 
parkoló jármûvek felett 100 méter-
nél alacsonyabban átrepülni tilos.
Tilos a repülõtér szomszédságá-
ban lévõ falvak, különösen Gyúró, 
Pusztazámor, illetve a lovardák 
felett alacsonyan repülni (mini-
mum 300m QFE), valamint vízszin-
tes irányban 600 méternél jobban 
megközelíteni a településeket. Az 
ilyen tevékenység zavarja az ott la-
kókat és az állattartókat.
Tanyát, állatcsordát vagy lovaso-
kat, gyalogos csoportot, az utakon 
közlekedõ gépjármûveket 150 mé-
ternél jobban megközelíteni tilos.
A tavakat 150 méternél jobban 
megközelíteni, vagy felettük QFE 
150 méternél alacsonyabban re-
pülni tilos.
Tilos a motoros és vitorlázó gépek 
számára kijelölt le-és felszállópá-
lya keresztezése, illetve a felette 
való repülés. A pályán kívül a pálya-
irányt csak úgy szabad keresztez-
ni, ha nincs fel-és leszálló kisgépes 
vagy vitorlázó forgalom.
Tilos az iskolakörön repülõ gépek 
zavarása!
A repülési pályának olyannak kell 
lenni, hogy váratlan motorleállás 
esetén biztonságosan le lehessen 
szállni. A pályaszegélyen kívül a 
gyúrói oldalon 20 méter széles biz-
tonsági sáv szolgál erre a célra (bü-
féterasz sövény vonala), ami csak 
indokolt esetben használható. 
A PPG repülések koordinálása a 
123,30 frekvencián történik. A 
123,30-at figyelõ ernyõs – szándéka 
közlését és nyugtázását követõen 
– használhatja mind a futópályát, 
mind pedig a tiltott területeket, 
tiszteletben tartva más, rádión 
közölt szándékot, és az általános 
megközelítési korlátozásokat. 

Parkolás

Széliránytól függõen a PPG üzem számára 
kijelölt terület déli vagy északi végén lehet par-
kolni úgy, hogy a jármûvek egymás közelében 
legyenek, és ne zavarják egyik repülõ üzemet 
sem.
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Repülõeszközök elõkészítésének 
szabályai.

Tankoláskor 10 méteres körzetben tilos a do-
hányzás!

A motorok indításakor, bemelegítésekor és 
járatásakor figyelni kell a közelben tartózko-
dókra! Mindig biztonságosan rögzíteni kell a 
motort, járatni, porlasztót beállítani csak háton 
szabad, úgy, hogy az másokat ne veszélyez-
tessen vagy zavarjon. 

Tilos a motorok hiányos védõke-
rettel, vagy védõkeret nélküli beindí-
tása vagy járatása! 

A forgó légcsavar veszélyes, súlyos 
sérülést vagy halált is okozhat a mo-
tor gondatlan kezelése esetén!

Az ernyõket úgy kell kiteríteni, hogy máso-
kat a fel-és leszállásban ne zavarjon.


