
DAY 8

Ea.: Mudra István



Emlékezetes „történet” …

New York, Hudson folyó, 2009. január 15., UA1549)





Repülőtéri szolgálatok folytatás (1)

Wildlife management
• 2009 novemberétől nem csak (!!!) madár, hanem WILDLIFE 
• Annex 14: Wildlife strike hazard reduction (jav. HU: az élővilág egyedeivel való 

ütközés veszélyeinek csökkentése) 
• Doc9137 Part 3 – Bird Control and Reduction címen  (!) 
• Feladatok (SHALL!):

• (Leegyszerűsítve: Em=m x v2/2     ahol:
Em – a madár mozgási energiája (31250  J) (1J = 1Nm, 1N= 1kgm/sec2)

m  – a madár tömege  (1 kg, 30 km/ó)

v  – a légijármű és a madár sebességének különbsége) (280-30 km/ó)



• További kötelezettségek:

– a;

– b;

– c;

Az egységnyi felületre jutó becsapódási energia:

E=m x v2/s     ahol:
E   – az egységnyi felületre jutó energia
m  – a madár tömege
v  – a légijármű és a madár sebességének különbsége
s  – a becsapódás számított felülete
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Lásd a Bird Strike movie-t
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„Szerencsések” volnánk, hogy nálunk ilyen 
élőlények nem fordulnak elő??? 1



„Szerencsések” volnánk, hogy nálunk ilyen 
élőlények nem fordulnak elő???



„Szerencsések” volnánk, hogy nálunk ilyen 
élőlények nem fordulnak elő???



„Hathatós” megoldások???



Budapesti  megoldások…  2006-os, és a frissítés??????



LHBP



APRON MANAGEMENT SERVICE
• SHOULD:

• SHALL:
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APRON MANAGEMENT SERVICE
• SHALL:
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Légijárművek földi kiszolgálása
– Megfelelően képzett szakszemélyzet, tűzoltási képesség az állóhelyeken;

– Utasokkal üzemanyag tankoláskor: menekülési útvonal és elegendő kijárat 
biztosítása szükséges

Repülőtéri gépjárművek üzemeltetése
– Feladathoz tartozó képzettség és jogosítvány, továbbá:
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• Főbb szabályok

Repülőtéri szolgálatok folytatás (7)

(A-)SMGCS – Földfelszíni Mozgások Ellenőrző és Irányító Rendszere
• SMR radarok RVR=350 m (-), squitter-ek egyéb felderítő eszközök
• Eljárások, látásos segédeszközök, 
• RWY incursion megelőzése



Berendezések telepítése sávokban, üzemi területeken

• Minden, nélkülözhető eszköz eltávolítandó, a szükségeseknél 
akadály-jelölés és –fény, törhetőségi kritériumok teljesítése

• RWY, TWY sávjaiban a kötelező távolságok: táblázat (11) oszlopai 
adatai a mérvadóak (ez a jó táblázat!!!)
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Hóeltakarítás
• Tervezni kell, útmutatás: Doc 9137 Part 9 

(Airport Maintenance Prectices) 4.7. alpont

• Feltételrendszer:
– a hóeltakarítás szervezeti struktúrája/rendszere

– a mozgási terület felügyelete

– mérési módszerek és mérések

– a mozgási terület használhatóságának 
fenntartására tett intézkedések

– a jelentések rendszere és eszközei

– A RWY lezárásának esetei

– A hóviszonyokról szóló tájékoztatások 
közzététele/elosztása

Repülőtéri szolgálatok  - MŰSORON KÍVÜL



• Például:





FOD

• Rendkívül veszélyes

• Eltávolítás:
– Tudatosság a FOD képzés elkerülésére

– Terv  a rendszeres ellenőrzésre

– Tárolók a keletkezett hulladék elhelyezésére 
(előtéren)

– Kiértékelés, elemzés a talált tárgyakról

– Figyelmeztetés vagy akár büntetés a felelős 
szervezetnek

– Modern eszközök is rendelkezésre állnak , de 
nagyon drágák…







RWY 13R/31L-en talált FOD 2009-ben






