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0 A Repülőtéri kézikönyv vezetése és felügyelete 

0.1 Bevezetés 

0.1.1 Felelős vezető nyilatkozata a Repülőtéri kézikönyv megfelelőségéről 

A Debrecen Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Debrecen International Airport Kft. felelős 
vezetőjeként nyilatkozom, hogy a jelen Repülőtéri kézikönyv megfelel a 139/2014/EU 
rendelet ADR.OR és ADR.OPS részeiben foglalt alkalmazandó követelményeknek és a 
repülőtér-üzemeltetői engedélyben foglalt feltételeknek. 

 ..................................................  

 Vajda János 

 Debrecen International Airport Kft. 

 felelős vezető / ügyvezető 

0.1.2 Felelős vezető nyilatkozata a Repülőtéri kézikönyvben foglalt üzemeltetési 
eljárásokról 

A Debrecen Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Debrecen International Airport Kft. felelős 
vezetőjeként nyilatkozom, hogy a jelen Repülőtéri kézikönyvben foglalt üzemeltetési 
eljárások az érintett személyek által megismerésre és betartásra, illetve a repülőtér-
üzemeltető által betartásra kerülnek. 

 ..................................................  

 Vajda János 

 Debrecen International Airport Kft. 

 felelős vezető / ügyvezető 
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0.1.3 A Repülőtéri Kézikönyv tartalma és alkalmazhatósága 

A Repülőtéri Kézikönyv öt fő részből épül fel, melyek fejezetekre és alfejezetekre tagolódnak. 
A Repülőtéri Kézkönyv részei az alábbiak: 

• „A” RÉSZ — ÁLTALÁNOS 

• „B” RÉSZ — REPÜLŐTÉRI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER, KÉPESÍTÉSI ÉS KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEK 

• „C” RÉSZ — A REPÜLŐTÉR TERÜLETÉT JELLEMZŐ SAJÁTOSSÁGOK 

• „D” RÉSZ — A LÉGIFORGALMI TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT SZÁMÁRA BEJELENTENDŐ 
REPÜLŐTÉRI ADATOK 

• „E” RÉSZ — A REPÜLŐTÉR ÜZEMELTETÉSI ELJÁRÁSAIRA, BERENDEZÉSEIRE ÉS 
REPÜLÉSBIZTONSÁGI ELŐÍRÁSAIRA VONATKOZÓ ADATOK 

Az egyes fejezetek és alfejezetek tartalma a tartalomjegyzékben kerül részletezésre. 

A Repülőtéri Kézikönyv - részleteit tekintve - az üzemelés összetettségének és a repülőtér 
típusának megfelelően került kidolgozásra, tartalmi felépítése megfelel a 139/2014/EU 
Rendelet AMC3 ADR.OR.E.005 pontjában foglalt követelményeknek. A Repülőtéri 
Kézikönyv felépítése és tartalma biztosítja, hogy a repülőtér-üzemeltetésével, a 
léginavigációs szolgáltatások nyújtásával, valamint a földi kiszolgálással kapcsolatos 
tevékenységet ellátó személyzet könnyen hozzáférhessen a tevékenységüket meghatározó 
és leíró kötelezettségekhez és felelősségekhez. 

A Repülőtéri Kézikönyv magában foglalja más ellenőrzött dokumentumok egyes részeit, 
illetve számos esetben hivatkozik azokra. A Repülőtéri Kézikönyvben hivatkozott 
dokumentumok a Kézikönyv elválaszthatatlan, szerves részét képzik, azonban azok 
mindegyike egyedi érvényességi azonosítókkal rendelkezik. 

A jelen Repülőtéri Kézikönyvben nem szabályozott, a DIA Kft., mint léginavigációs 
szolgáltatóra vonatkozó információkat a CNS Kézikönyv, a DIA Kft., mint földi kiszolgáló 
szervezetre vonatkozó egyéb információkat a Földi kiszolgálási és utaskezelési kézikönyv 
tartalmazza. 

Az érvényes dokumentumok jegyzékét az Érvényes dokumentumok nyilvántartása c. 
dokumentum tartalmazza. 

Az AM dokumentum magyar és angol nyelven kerül kiadásra. 

0.1.4 Meghatározások és rövidítések 

Definíció Jelentés 

akadály Minden olyan rögzített, vagy mozgó (ideiglenes vagy 
állandó) tárgy, vagy annak része, amely a légijármű 
mozgásra kijelölt felszíni területeken található, vagy a 
repülés közben levő légijármű védelmére meghatározott 
felületen túlnyúlik. 

compliance monitoring A megfelelőség figyelemmel kísérésére vonatkozó 
eljárások összessége. 
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Definíció Jelentés 

forgalmi előtér Az a kijelölt terület, ahol a légi jármű az utasok ki- és 
beszállítása, a posta vagy áru ki- és berakodása, 
tüzelőanyag-ellátás, parkolás vagy karbantartás 
érdekében tartózkodhat. 

földi kiszolgálás A földi ellenőrzés, a repülésüzemi szolgálatok, a 
terhelésellenőrzés, az utasok kezelése, a poggyász 
kezelése, az áru- és a postai küldemények kezelése, a 
légi járművek előtéri kiszolgálása, a légi járművek 
kiszolgálása, a tüzelőanyag- és a kenőanyag-kezelés és 
a fedélzeti ellátás berakodása területén a repülőtereken 
nyújtott, biztonsági vonatkozású tevékenységekből álló 
szolgáltatások bármelyike. 

futópálya Egy szárazföldi repülőtéren meghatározott derékszögű 
terület, amelyet a légijármű le- és felszállására alakítottak 
ki. 

gurulóút A repülőtéren a légijárművek gurulására kialakított út, 
amelynek feladata a repülőtér egyes részei közötti 
összeköttetés biztosítása. 

Légiforgalmi Tájékoztató 
Kiadvány (AIP) 

Légiforgalmi tájékoztató kiadvány, amely a 
légiközlekedés számára alapvető fontosságú és tartósan 
hatályban lévő állandó légiforgalmi adatokat és 
tájékoztatásokat tartalmazza. 

légijármű állóhely Légijárművek parkolására kijelölt és használható terület. 

léginavigációs adat A léginavigációs tények, fogalmak, vagy utasítások 
megjelenítése olyan formátumban, amely megfelel a 
kommunikáció, a kiértékelés, vagy feldolgozás 
követelményeinek. 

léginavigációs szolgáltató Olyan szervezet, amely az általános légi forgalomra 
vonatkozó léginavigációs szolgálatot lát el. 

munkaterület A repülőtérnek a légijárművek fel és leszállására, 
valamint gurulására használandó része a forgalmi 
előterek kivételével. 

mozgási terület A repülőtérnek a légijárművek fel és leszállására, 
valamint gurulására használandó része, amely a 
munkaterületet és a forgalmi előteret foglalja magába. 
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Definíció Jelentés 

repülőtéri 
repüléstájékoztató 
szolgálat 

A repülőtéren a repülőtéri forgalom részére biztosított 
repüléstájékoztató és riasztószolgálat. 

repülőtér Bármely olyan kijelölt terület (beleértve mindenfajta 
épületet, berendezést és felszerelést) a földön vagy a 
vízen, illetve rögzített, parthoz rögzített vagy úszó 
építmény felületén, amelyet részben vagy teljes 
egészében légi járművek leszállásához, felszállásához 
és földi mozgásához használnak. 

repülőtér-üzemeltetői 
engedély 

Az illetékes hatóság részéről az adott repülőtér 
üzemeltetésére vonatkozó előírások alapján kiadott 
jogosítvány.  

repülőtér-üzemeltető A Debrecen International Airport Kft., mint a 139/2014/EU 
rendelet szerinti repülőtér üzemeltetői tevékenységet, a 
2017/373/EU rendelet szerinti léginavigációs szolgáltatói 
tevékenységet, valamint a 7/2002. KöViM rendelet 
szerinti földi kiszolgálói tevékenységet ellátó szervezet. 

1. táblázat 

Rövidítés Jelentés 

AIP Légiforgalmi Tájékoztató Kiadvány (Aeronautocal 
Information Publication) 

AFIS Repülőtéri repüléstájékoztató szolgálat (Aerodrome 
Flight Information Service) 

AM Repülőtéri Kézikönyv (Aerodrome Manual) 

AIRAC Légiforgalmi Tájékoztató Közlemények Szabályozott 
Kiadási Rendszerében (Aeronautical Information 
Regulation And Control) 

CMM Compliance Monitoring Kézikönyv 

CNS Kommunikációs, navigációs és felderítő rendszerek 
(Communication, Navigation and Surveillance) 

DAAD A közzétett légialkalmassági előírásoktól való eltérés 
elfogadásáról szóló intézkedési dokumentum (Deviation 
Acceptance and Action Document) 
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Rövidítés Jelentés 

DME Távolságmérő berendezés (Distance Measuring 
Equipment) 

DIA Kft. Debrecen International Airport Kft. 

EASA Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (European Union 
Aviation Safety Agency) 

ELoS Megegyező szintű repülésbiztonság (Equivalent Level of 
Safety) 

FOD Repülésbiztonságra Veszélyes Idegen Tárgyak (Foreign 
Object Debris) 

HC HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 

ICAO Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (International 
Civil Aviation Organization) 

IFR Műszer szerinti repülési szabályok (Instrument Flight 
Rules) 

ILS Műszeres leszállító rendszer (Instrument Landing 
System) 

LHDC Debrecen Nemzetközi Repülőtér ICAO kódja 

LVP Csökkent látási viszonyok között végzett műveletek 
(Low-visibility procedures) 

NDB körsugárzó rádió-irányadó (Non- directional Beacon) 

NOTAM Légiforgalmi tájékoztatás a repülésben érintett 
személyzet számára. (Notice to Airmen) 

PAPI Precíziós optikai siklópálya jelzőfény (Precision 
Approach Path Indicator) 

RVR Futópálya-menti látástávolság (Runway Visual Range) 

RWY Futópálya (Runway) 

SC Különleges feltételek (Special conditons) 
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Rövidítés Jelentés 

SMS Repülésbiztonság-irányítási rendszer (Safety 
Management System) 

SMM Repülésbiztonság-irányítási Kézikönyv (Safety 
Management Manual) 

SNOWTAM A mozgási területen levő hó, jég, latyak, vagy hóval, 
latyakkal és jéggel kapcsolatos állóvíz által okozott 
veszélyes állapotokról és megszüntetésükről tájékoztató, 
meghatározott formában kiadott NOTAM sorozat. 

TWY Gurulóút (Taxiway) 

VFR Látvarepülési szabályok (Visual Flight Rules) 

VOR URH körsugárzó rádió irányadó berendezés 

(VHF Omnidirectional radio range) 

2. táblázat 

0.2 Módosítások és felülvizsgálatok rendszere 

0.2.1 A módosításért és felülvizsgálatért felelős személy(ek) adatai 

A repülőtér-üzemeltető dokumentációjában leírt információk és utasítások naprakészsége a 
módosítások és revíziók rendszerével biztosított. Annak érdekében, hogy az AM tartalma 
mindig naprakész, érvényben levő információkat tartalmazzon, a repülőtér-üzemeltető azt 
évente legalább egyszer felülvizsgálja. Az AM részét képző, hivatkozott dokumentumok 
felülvizsgálatára és módosítására vonatkozó szabályokat az érintett dokumentumok 
tartalmazzák. 

Az éves felülvizsgálat során az AM egyes részeinek felülvizsgálatáért felelős személyeket az 
alábbi táblázat tartalmazza. 

AM fejezet megnevezése Felelős 

A RÉSZ - ÁLTALÁNOS 

0 A Repülőtéri Kézikönyv vezetése és felügyelete 

repülésbiztonsági és compliance igazgató 

1 Általános információk 

B RÉSZ - REPÜLŐTÉRI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER, KÉPESÍTÉSI ÉS KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEK 

2 Irányítási rendszer 

repülésbiztonsági és compliance igazgató 

2.0 Az irányítási rendszer felülvizsgálata 
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AM fejezet megnevezése Felelős 

2.8 A légijármű mozgások nyilvántartása forgalmi és földi kiszolgálási igazgató 

3 Repülőtéri személyzet képesítési és képzési követelményei HR generalista 

C RÉSZ - A REPÜLŐTÉR TERÜLETÉT JELLEMZŐ SAJÁTOSSÁGOK 

4 A repülőtér területe repülésbiztonsági és compliance igazgató 

D RÉSZ - A LÉGIFORGALMI TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT SZÁMÁRA BEJELENTENDŐ REPÜLŐTÉRI 
ADATOK 

5 Repülőtéri szolgáltatások, repülőtér általános adatai, 
közzétételi eljárások 

repülésbiztonsági és compliance igazgató 

6 A repülőtér méretei és a vonatkozó információk repülésbiztonsági és compliance igazgató 

E RÉSZ - A REPÜLŐTÉR ÜZEMELTETÉSI ELJÁRÁSAIRA, BERENDEZÉSEIRE ÉS 
REPÜLÉSBIZTONSÁGI ELŐÍRÁSAIRA VONATKOZÓ ADATOK 

7 Változásbejelentési rendszer repülésbiztonsági és compliance igazgató 

7.1 AIP módosításának, NOTAM kiadásának, a 
légiközlekedési hatóság értesítésének rendje 

repülésbiztonsági és compliance igazgató 

7.1.1 AIP módosítás repülésbiztonsági és compliance igazgató 

7.1.2 NOTAM/SNOWTAM kiadás forgalmi és földi kiszolgálási igazgató 

7.2 Légiforgalmi adatok ellenőrzésének rendje és gyakorisága repülésbiztonsági és compliance igazgató 

8 Mozgási területre való belépés szabályai védelmi igazgató 

9 Mozgási terület ellenőrzése forgalmi és földi kiszolgálási igazgató 

10 Elektromos rendszerek, látás szerinti, nem látás szerinti 
eszközök ellenőrzése 

műszaki igazgató 

11 Repülőtéri felszerelések ellenőrzése és karbantartása műszaki igazgató 

12 Mozgási terület karbantartása műszaki igazgató 

13 Repülőtéri munkálatok forgalmi és földi kiszolgálási igazgató 

14 Előtér-menedzsment forgalmi és földi kiszolgálási igazgató 

15 Előtéren alkalmazandó repülésbiztonsági előírások forgalmi és földi kiszolgálási igazgató 

16 Repülőtér közlekedési rendjének szabályai (RE-KRESZ) forgalmi és földi kiszolgálási igazgató 

17 A vadon élő állatok jelentette veszély kezelése vadvédelmi koordinátor 
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AM fejezet megnevezése Felelős 

18 A repülőtéri akadályok kezelése és felügyelete forgalmi és földi kiszolgálási igazgató 

19 Repülőtéri kényszerhelyzeti terv tűzoltó parancsnok 

20 Repülőtéri tűzoltó szolgálat tűzoltó parancsnok 

21 Mozgásképtelen légijármű eltávolítása tűzoltó parancsnok 

22 Üzemanyag és más veszélyes anyagok kezelése és 
tárolása 

forgalmi és földi kiszolgálási igazgató 

23 Csökkent látási viszonyok között végzett műveletek forgalmi és földi kiszolgálási igazgató 

24 Téli időjárási viszonyok között végzett műveletek forgalmi és földi kiszolgálási igazgató 

25 Kedvezőtlen időjárási viszonyok között végzett műveletek forgalmi és földi kiszolgálási igazgató 

26 Éjszakai műveletek forgalmi és földi kiszolgálási igazgató 

27 Radar és egyéb navigációs eszközök védelme műszaki igazgató 

28 Repülőtér magasabb kódbetűvel rendelkező légi járművek 
általi használata 

forgalmi és földi kiszolgálási igazgató 

29 Tűzvédelmi intézkedések műszaki igazgató 

3. táblázat 

Az éves felülvizsgálat során az AM-be bedolgozásra kell kerüljenek: 

• a légiközlekedési hatósági auditok során feltárt eltérések/javaslatok alapján 
szükséges módosítások;  

• a repülőtér-üzemeltető belső auditjai során feltárt eltérések és észrevételek alapján 
szükséges módosítások. 

Az AM-ben történt módosítások és felülvizsgálatok egybedolgozásáért, az AM 
légiközlekedési hatósághoz történő benyújtásáért és disztribúciójáért a repülésbiztonsági és 
compliance igazgató felel. 

Az AM-et a repülőtér-üzemeltető részéről az ügyvezető hagyja jóvá. Az AM módosításait 
Változásbejelentési kérelemmel együtt az SMM 9. fejezetében foglaltak szerint kell 
benyújtani a légiközlekedési hatóság felé jóváhagyásra. előzetes jóváhagyás céljából. 

Abban az esetben, ha a repülésbiztonság elfogadható szintjének fenntartása érdekében az 
AM azonnali módosítása válik szükségessé, a szükséges azonnali módosítást a 2. táblázat 
szerinti módosításért felelős vezető az AM-ben elvégzi, majd azt felülvizsgálatra megküldi a 
repülésbiztonsági és compliance igazgatónak, aki annak megfelelősége esetén azt az 
ügyvezetőnek ellenjegyzésre felterjeszti. A módosított Repülőtéri Kézikönyvet az ügyvezető 
hagyja jóvá, jóváhagyása után az közzétehető és alkalmazható, a légiközlekedési 
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hatósághoz benyújtott, előzetes jóváhagyást igénylő változtatás iránti kérelem egyidejű 
benyújtása mellett.  

0.2.2 Módosítások és revíziók jegyzéke 

Az AM minden módosítását és revízióját az alábbi táblázatban dokumentálni kell. 

Változat 
A módosítás 

oka 
Közzététel 

dátuma 
Érvényesség 

kezdete 
Érvényesség 

vége 
A módosított 
oldalszámok 

A módosítást 
végezte 

K01R00 Új kiadás 2018.04.23. 2018.06.01. 2020.02.28. 
Teljes 

dokumentáció 
- 

K01R01 CAA finding 2018.06.29. - - 
Teljes 

dokumentáció 
- 

K01R02 CAA finding 2018.09.30. - - 
Teljes 

dokumentáció 
- 

K01R03 CAA finding 2018.10.31. - - 
Teljes 

dokumentáció 
- 

K01R04 
Jogszabály 

változás 
2020.02.26. 2020.02.29. 2020.12.31. 

Teljes 
dokumentáció 

- 

3. változat 
Teljes 

felülvizsgálat 
2020.12.01. 2021.01.01. 2021.02.05. 

Teljes 
dokumentáció 

Gulyás Péter 

Irsai Nóra 

Király Tamás 

Rend Attila 

Vincze Tamás 

4. változat 
Személyi 
változás 

2021.01.07. 2021.02.06. 2021.04.29. 1; 18; 25 Király Tamás 

5. változat 

Légiforgalmi 
adatok 

minőségirányítási 
rendszerének 
bevezetése; 

Referencia 
hőmérséklet 

frissítése 

Személyi 
változás; 

Kényszerhelyzeti 
Terv módosítás 

2021.03.31. 2021.04.30. 2022.02.20. 
11;16;17;26;27;
28;48;58;59;85;

86;88;92 

Király Tamás 

Fodor Péter 

Nyitrai József 

6. változat 
Személyi 
változás 

2022.01.20. 2022.02.21. - 26 Király Tamás 
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4. táblázat 

0.2.3 Kézzel írott módosítások tilalma, kivételek 

A Repülőtéri Kézikönyv kézírással való kiegészítése és/vagy módosítása nem 
engedélyezett. Repülésbiztonsági okból szükséges azonnali módosítás esetén az 
AM.A.0.2.1 pontjában foglaltak szerint kell eljárni. 

0.2.4 Megjegyzések rendszere 

Az egyes szövegrészekhez, bekezdésekhez kapcsolódó magyarázó szövegeket, 
megjegyzéseket közvetlenül a magyarázandó rész alatt kell elhelyezni az alábbi formátum 
szerint. Több megjegyzés esetén az egyes megjegyzések növekvő sorrendben 
számozandók. 

Megjegyzés: Minta magyarázó szöveg. 

0.2.5 Érvényes oldalak jegyzéke 

Nem alkalmazandó. 

0.2.6 Változások jelölése 

A módosítások és változások pontos jelzése érdekében az érintett oldalak szélén fekete 
függőleges vonallal kerülnek azok megjelölésre. 

0.2.7 Ideiglenes módosítás 

Nem alkalmazandó. 

0.2.8 A Repülőtéri Kézikönyv, annak módosításainak és felülvizsgálatainak 
közzététele 

A mindenkor érvényes AM a repülőtér-üzemeltető OneDrive felületén, a „public\\00_AOM” 
könyvtárban minden olyan munkavállaló számára elérhető, akinek feladatait és felelősségeit 
az abban foglaltak érintik. Nyomtatott, papíralapú AM-et a repülőtér-üzemeltető nem őriz. 

A légiközlekedési hatóság az AM mindenkor érvényes változatához elektronikus formában a 
repülőtér-üzemeltető OneDrive felületén, az erre a célra létrehozott mappában bármikor 
hozzáfér. 

A módosított AM ezen felül elektronikus levél formájában megküldésre kerül a repülőteret 
használó légitársaságok és egyéb érintett szervezetek számára.  

A felülvizsgált, módosított AM bevezetéséről a repülésbiztonsági és compliance igazgató a 
területi vezetőket, valamint a repülőteret használó légitársaságokat és egyéb érintett 
szervezeteket elektronikus levélben, a módosított AM mellékelt megküldésével értesíti. Az 
értesítésnek az AM hatályba lépése előtt legalább 30 nappal meg kell történnie, annak 
érdekében, hogy az AM alkalmazására minden érintett fél fel tudjon készülni. 

A repülésbiztonsági célból megtett azonnali AM módosítás esetén a módosítást tartalmazó 
AM-et az ügyvezető címoldalon aláírja és a címoldalra a „Jóváhagyó határozat iktató száma” 
rovatba a következő kerül megjelenítésre „Repülésbiztonsági célból megtett azonnali 
módosítás”, majd ezt követően a repülésbiztonsági és compliance igazgató a fentieknek 
megfelelően az érintettek számára közzéteszi. 
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Az AM légiközlekedési hatóság általi jóváhagyását követően, a címoldalra a hatóság által 
kiadott jóváhagyó határozat iktató számára kell a „Repülésbiztonsági célból megtett azonnali 
módosítás” szöveget cserélni, majd ezt követően a érvényes dokumentumot jelen fejezetben 
foglaltaknak megfelelően szintén disztributálni szükséges. 
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1 Általános információk 

1.1 A Repülőtéri Kézikönyv célja és hatálya 

A Repülőtéri Kézikönyv célja a DIA Kft. légiközlekedéssel kapcsolatos tevékenységeinek és 
működésének, a szervezet egészére kiterjedő egységes szabályozása. Ennek megfelelően 
tartalmazza a szervezet irányítási rendszerének leírását, ismerteti a repülőtéri infrastruktúrát, 
szolgáltatásokat, létesítményeket és működési eljárásokat, valamint a repülőtér működésére 
vonatkozó korlátozásokat. 

A Repülőtéri Kézikönyv tárgyi hatálya kiterjed 

• a repülőtér-üzemeltetői engedély, ill. az ahhoz szorosan kapcsolódó repülőtéri 
engedély; 

• a léginavigációs szolgáltatói (CNS) tanúsítvány; 

• a földi kiszolgálási engedély 

hatálya alatt végzett összes tevékenységre és az azokhoz kapcsolódó szervezetirányítási 
folyamatokra. 

A Repülőtéri Kézikönyv személyi hatálya a DIA Kft. valamennyi munkavállalójára kiterjed. A 
munkavállalókon felül, a Repülőtéri Kézikönyv releváns részei alkalmazandó 
szabályrendszerként szolgálnak azon harmadik felek számára, amelyeknek tevékenységük 
ellátása során összhangban kell működniük a Repülőtéri Kézikönyvben foglaltakkal. 

A duplikálás elkerülése érdekében a Repülőtéri Kézikönyv egyéb dokumentumokra mutató 
kereszthivatkozásokat tartalmaz azon információk esetében, amelyek a repülőtér-üzemeltető 
egyéb dokumentumaiban megtalálhatóak. A releváns dokumentumok listája az Érvényes 
dokumentumok nyilvántartása c. dokumentumban található. 

1.2 A DIA Kft. engedélyeire és az AM-re vonatkozó jogszabályi 
követelmények 

A Debrecen Nemzetközi repülőtér infrastruktúrája repülőtéri engedéllyel rendelkezik. 

A Debrecen Nemzetközi Repülőteret üzemeltető DIA Kft. rendelkezik repülőtér-üzemeltetői 
engedéllyel, léginavigációs szolgáltatói tanúsítvánnyal (CNS), valamint földi kiszolgálási 
engedéllyel. Az engedélyeket a légiközlekedési hatóság adja ki. 

A repülőtér-üzemeltetőnek be kell tartania a repülőtér üzemeltetői engedélyhez csatolt 
feltételekben meghatározott illetékességet és jogosultságokat. 

Az engedély érvényben marad feltéve, hogy: 

• A repülőtér-üzemeltető megfelel a 2018/1139 rendelet és a rendelet végrehajtási 
szabályai vonatkozó követelményeinek és a repülőtér megfelel az engedélyezési 
feltételeknek, figyelembe véve a meg nem felelésre vonatkozó megállapítások 
kezelésével kapcsolatos, az ADR.OR.C.020. cikkben leírt rendelkezéseket; 

• a repülőtér-üzemeltetője az ADR.OR.C.015. cikkben meghatározott módon 
hozzáférést biztosít a légiközlekedési hatóság számára saját szervezetéhez, hogy 
az meg tudja állapítani, az üzemeltetés folyamatosan megfelel-e a 2018/1139 
rendelet és a rendelet végrehajtási szabályai vonatkozó követelményeinek; 
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• az engedélyről nem mond le, illetve azt nem vonják be. 

Amennyiben az engedély bevonásra kerül vagy a DIA Kft. lemond róla, úgy az engedélyt 
haladéktalanul visszaszolgáltatja a légiközlekedési hatóságnak. 

Amennyiben a DIA Kft. a repülőtér üzemeltetését meg kívánná szűntetni, úgy: 

• erről mielőbb értesíti erről a légiközlekedési hatóságot; 

• szándékáról tájékoztatja a megfelelő légiforgalmi tájékoztató szolgálatot; 

• az üzemeltetés megszüntetésének napján átadja az engedélyét a légiközlekedési 
hatóságnak; 

• biztosítja, hogy megfelelő intézkedésekkel megakadályozza a repülőtér légi 
járművek általi nem tervezett használatát kivéve, ha a légiközlekedési hatóság 
jóváhagyta a repülőtér más célokra történő igénybevételét. 

A légiközlekedési hatóság és a légiforgalmi tájékoztató szolgálat értesítését annyi idővel 
előre kell megtenni, hogy időben közzé lehessen tenni a változtatásokat és azok bejelentését 
a Légiforgalmi Tájékoztató Közlemények Szabályozott Kiadási Rendszerében (AIRAC 
rendszer) a vonatkozó határidőn belül. 

A földi kiszolgálási engedélyre vonatkozó követelményeket a Földi kiszolgálási és 
utaskezelési kézikönyv, a léginavigációs szolgáltatói tanúsítványra vonatkozó 
követelményeket a CNS Kézikönyv vonatkozó fejezete tartalmazza. 

A Repülőtéri Kézikönyv úgy került összeállításra, hogy az megfeleljen a 139/2014/EU 
rendelet követelményeinek és tartalmazzon a repülőtér biztonságos használatához, 
üzemeltetéséhez és karbantartásához minden szükséges információt vagy az ezekre történő 
hivatkozást.  

1.3 A repülőtér igénybevételére vonatkozó feltételek 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtér használatára a mindenkor érvényes Légiforgalmi 
Tájékoztató Kiadványban (AIP) meghatározott információk 
(https://ais.hungarocontrol.hu/aip/) érvényesek. 

A nyitvatartási idő alatt a repülőtér minden személy és repülőgép üzemeltető számára 
egyenlő feltételek mellett használható. 

A nyitvatartási időn kívül a Debrecen Nemzetközi Repülőtér zárva tart, légijárművek 
fogadása/indítása nem lehetséges, a repülőtér semmilyen szolgáltatást nem tud biztosítani. 

(Repülőtéri árak: http://www.debrecenairport.com/index.php/private-jet) 

1.4 A repülőtér-üzemeltető kötelezettségei 

 A Debrecen Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője felelős az alábbiakkal összhangban történő 
biztonságos üzemeltetéséért és karbantartásáért: 

• a 2018/1139/EU rendelet és annak végrehajtási szabályai; 

• az engedély feltételei; 

• az AM tartalma; 

• adott esetben a repülőtéren rendelkezésre álló repülőtéri felszerelésre vonatkozó más 
kézikönyvek. 

https://ais.hungarocontrol.hu/aip/
http://www.debrecenairport.com/index.php/private-jet
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A repülőtér-üzemeltető - közvetlenül, vagy szükség szerint az e szolgáltatásokat nyújtó 
felelős szervezetekkel megállapodások alapján - biztosítja a következő szolgáltatásokat: 

• a repülőtéri forgalom szintjének és az üzemben tartási körülményeknek megfelelő 
léginavigációs szolgáltatások nyújtását; 

• a repülési eljárások alkalmazandó követelményeknek megfelelő kialakítását és 
fenntartását. 

A repülőtér-üzemeltető egyeztet a légiközlekedési hatósággal annak biztosítása érdekében, 
hogy a légi járművek biztonságával kapcsolatos vonatkozó információkat közzé tegyék, és 
azok szerepeljenek az AM-ben, adott esetben ideértve a következőket is: 

• az alkalmazandó követelmények alóli megítélt mentességek és eltérések; 

• bármely olyan rendelkezés, amelyet a légiközlekedési hatóság az engedélyezés 
alapjának részeként megegyező szintű repülésbiztonságot nyújtóként elfogadott; 

• a repülőtér használatával kapcsolatos különleges feltételek és korlátozások. 

Amennyiben a repülőtéren a biztonságot veszélyeztető körülmény merül fel, a repülőtér-
üzemeltető haladéktalanul meghoz minden szükséges intézkedést, amellyel biztosítja, hogy 
a repülőtér biztonságot veszélyeztetőként meghatározott részeit a légi járművek ne 
használják. 

A légiközlekedési hatóság jogosult az engedélyben foglalt feltéteknek való megfelelés 
folyamatos ellenőrzésére. E jogosultság biztosítása érdekében a DIA Kft. hozzáférést biztosít 
a légiközlekedési hatóság által felhatalmazott személyek részére:  

• az engedély vagy nyilatkozat tárgyát képező létesítményekhez, dokumentumokhoz, 
nyilvántartásokhoz, adatokhoz, eljárásokhoz és egyéb anyagokhoz, függetlenül attól, 
hogy készült-e erre vonatkozó szerződés vagy sem; 

• a légiközlekedési hatóság által szükségesnek tartott intézkedések, vizsgálatok, 
tesztek, értékelések, feladatok elvégzése vagy megtekintése céljából. 

A légiközlekedési hatóság auditjaihoz és ellenőrzéseihez kapcsolódó egyéb hatósági 
jogosultságokat a CMM 3.10.1.2. fejezete tartalmazza. 
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„B” RÉSZ – REPÜLŐTÉRI IRÁNYÍTÁSI 
RENDSZER, KÉPESÍTÉSI ÉS KÉPZÉSI 

KÖVETELMÉNYEK 
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2 Irányítási rendszer 

A repülőtér-üzemeltető bevezetett és működtet egy repülésbiztonság-irányítási rendszert is 
magában foglaló irányítási rendszert, amely arányos a szervezet méretével és 
tevékenységeivel. 

2.0 Az irányítási rendszer felülvizsgálata 

A repülőtér-üzemeltető évente egyszer, minden év január 31-ig. napjáig a kijelölt vezetők 
bevonásával a szervezet irányítási rendszerének alkalmasságának, megfelelőségének és 
hatékonyságának biztosítása céljából felülvizsgálja a szervezet irányítási rendszerét. A 
felülvizsgálat vezetőségi átvizsgálás keretén belül valósul meg. 

A vezetőségi átvizsgálás előkészítéseként, minden év január 15-ig. napjáig, minden 
szervezeti egység vezetője írásbeli jelentést készít az ügyvezető részére, melyben értékeli a 
vezetése alatt álló szervezeti egység működését az előző évre vonatkozóan, az alábbi fő 
szempontokat figyelembe véve: 

• a szervezeti egység folyamatainak működésének eredményességének értékelése; 

• a repülőtér használói igényeknek való megfelelés értékelése a szervezeti egységre 
vonatkozóan; 

• a fenti értékelések alapján intézkedések meghatározása a teljesítmény fenntartása és 
fejlesztése érdekében; 

• az irányítási rendszer fejlesztésével kapcsolatos igények jelzése. 

A beérkezett jelentések alapján az ügyvezető előkészíti az irányítási rendszer vezetőségi 
átvizsgálását. 

A vezetőségi átvizsgálás vezetői értekezlet keretén belül zajlik, az átvizsgálást az ügyvezető 
vezeti. 

A vezetőségi átvizsgálás bemenetei: 

• az SRB ülés jegyzőkönyve; 

• korábbi vezetőségi átvizsgálásokból származó intézkedések állapota; 

• szervezeti egységek vezetői által elkészített jelentések; 

• azok a változások, amelyek az irányítási rendszer működést befolyásolják; 

• az irányítási rendszer teljesítményével és eredményességével kapcsolatos 
információk, beleértve a tendenciákat: 

o a repülőtér használóinak elégedettsége, az érkezett visszajelzések értékelése;  
o az irányítási rendszer által meghatározott célok teljesülésének mértéke; 
o a folyamatok teljesítménye, valamint a szolgáltatások megfelelősége; 
o az irányítási rendszerre vonatkozó auditok eredményei; 
o az egyéb szervezetek (légügyi hatóság, légitársaságok) auditjának 

tapasztalatai és megállapításai; 
o a nem megfelelőségek száma, eloszlása; 
o a javító- és megelőző intézkedések eredményei; 
o a figyelemmel kísérési és mérési eredmények; 
o külső szolgáltatók teljesítménye; 
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o az irányítási rendszert szabályzó dokumentumok felülvizsgálatának 
eredményei; 

• az erőforrások megfelelősége; 

• a kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos intézkedések eredményessége; 

• az irányítási rendszer fejlesztési lehetőségei. 

A vezetőségi átvizsgálásról jegyzőkönyv készül, melynek megállapításokat, döntéseket és 
intézkedéseket kell tartalmaznia a következőkkel kapcsolatban: 

• az irányítási rendszer fejlesztési lehetőségei; 

• az irányítási rendszer változtatásaira vonatkozó igények; 

• a fentiekhez kapcsolódó erőforrásigények. 

A jegyzőkönyvnek szintén tartalmaznia kell a meghatározott intézkedésekhez kapcsolódó 
feladatokat, azok felelőseit és a kapcsolódó határidőket. 

A jegyzőkönyvben megfogalmazott intézkedési tervet az ügyvezető hagyja jóvá. 

2.1 A repülőtér-üzemeltető szervezeti felépítése 

A DIA Kft. szervezeti felépítését és az egyes funkciók feladatainak, felelősségeinek leírását 
a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 

Funkció (magyarul) Funkció (angolul) Munkakör Név 

felelős vezető accountable manager ügyvezető Vajda János 

repülőtéri üzemi 
szolgálatok vezetője 

manager of 
operational services 

forgalmi és földi 
kiszolgálási igazgató 

Fodor Péter 

karbantartási vezető 
maintenance 

manager 
műszaki igazgató Rend Attila 

repülésbiztonsági 
irányítási rendszer 

vezetője 
safety manager 

repülésbiztonsági és 
compliance igazgató 

Király Tamás 

megfelelőség 
felügyeletének 

vezetője 

compliance 
monitoring manager 

repülésbiztonsági és 
compliance igazgató 

Király Tamás 

képzési vezető training manager HR generalista TBD 

repülésvédelmi vezető security manager 
repülésvédelmi 

igazgató 
Varga Ferenc 

pénzügyi vezető finance manager gazdasági igazgató 
dr. Oláhné 

Papp Ágnes 
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Funkció (magyarul) Funkció (angolul) Munkakör Név 

HR vezető HR manager HR generalista TBD 

5. táblázat: A 139/2014/EU és 2017/373/EU rendelet alapján előírt funkciók megfeleltetése 

2.2 A repülésbiztonság-irányítási rendszer (SMS) 

A DIA Kft. a repülőtér biztonságos üzemeltetésének szisztematikus megközelítése és 
biztosítása érdekében repülésbiztonság-irányítási rendszert (SMS) vezetett be. A szervezet 
SMS-ének szabályozó dokumentuma a Repülésbiztonság Irányítási Kézikönyv (SMM), mely 
tartalmazza a rendszer teljes leírását. 

2.2.1 Hatáskör 

Jelen pont leírását az SMM 1.2 Hatály című fejezete tartalmazza. 

2.2.2 Repülésbiztonsági politika, célkitűzések, programok 

Jelen pont leírását az SMM 2 Repülésbiztonsági politika, célkitűzések és programok című 
fejezete tartalmazza. 

2.2.3 A repülésbiztonsági kulcs személyek repülésbiztonsági felelősségei 

Jelen pont leírását az SMM 3 A repülésbiztonsági kulcsszemélyek repülésbiztonsági 
felelősségei című fejezete tartalmazza. 

2.2.4 Dokumentum-kontroll és nyilvántartás-vezetés 

Jelen pont leírását az SMM 4 Dokumentum-kontroll és nyilvántartás-vezetés című fejezete 
tartalmazza. 

2.2.5 A repülésbiztonsági kockázatok kezelésének folyamata 

Jelen pont leírását az SMM 5 A repülésbiztonsági kockázatok kezelésének folyamata című 
fejezete tartalmazza. 

2.2.6 A repülésbiztonsági kockázatcsökkentési intézkedések nyomon követése 

Jelen pont leírását az SMM 5.5 Kockázatcsökkentő intézkedések nyomonkövetése pontja 
tartalmazza. 

2.2.7 A repülésbiztonsági teljesítmény nyomon követése 

Jelen pont leírását az SMM 6 A repülésbiztonsági teljesítény nyomonkövetése című fejezete 
tartalmazza. 

2.2.8 Repülésbiztonsági jelentés és kivizsgálás 

Jelen pont leírását az SMM 7 Repülésbiztonsági jelentés és kivizsgálás című fejezete 
tartalmazza. 

2.2.9 Kényszerhelyzeti tervezés 

Jelen pont leírását az SMM 8 A kényszerhelyzeti tervezés összehangolása az SMS-el és 
más szervezetek kényszerhelyzeti tervével című fejezete tartalmazza. 
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2.2.10 Változáskezelés 

Jelen pont leírását az SMM 9 Változáskezelés című fejezete tartalmazza. 

2.2.11 A repülésbiztonság promóciója 

Jelen pont leírását az SMM 10 A repülésbiztonság promóciója című fejezete tartalmazza. 

2.2.12 A repülésbiztonság-irányítási rendszer kimenetei 

Jelen pont leírását az SMM 11 A repülésbiztonság-irányítási rendszer kimenetei című 
fejezete tartalmazza. 

2.3 A megfelelés nyomon követése 

A DIA Kft. az alkalmazandó jogszabályoknak, valamint saját belső eljárásainak való 
megfelelésének folyamatos nyomonkövetése érdekében compliance monitoring rendszert 
üzemeltet. A compliance monitoring rendszer üzemeltetését a Repülésbiztonsági és 
Compliance Igazgatóság végzi. A compliance monitoring rendszer részletes leírását és a 
kapcsolódó alkalmazott eljárásokat a Compliance Monitoring Kézikönyv (CMM) tartalmazza. 

2.4 Légiforgalmi adatok minőségirányítási rendszere 

A repülőtér-üzemeltető az irányítási rendszerének részeként légiforgalmi adatokra és 
tájékoztatásokra vonatkozó minőségirányítási rendszert vezetett be és működtet, melyet a 
Légiforgalmi adatok minőségirányítási rendszere című dokumentum tartalmaz. 

2.5 Balesetek, súlyos repülőesemények, események kezelése és jelentési 
rendszere 

Jelen pont leírását az SMM 7 Repülésbiztonsági jelentés és kivizsgálás című fejezete 
tartalmazza. 

2.6 Alkohol, pszichoaktív anyagok és gyógyszerek használata 

A DIA Kft. valamennyi munkavállalója, valamint a repülőtér területén tevékenységet végző 
harmadik felek munkavállalói kötelesek munkavégzésük helyén munkára alkalmas 
állapotban megjelenni, ezzel biztosítva, hogy a feladataik ellátása során megfeleljenek a 
repülésbiztonsági és munkavédelmi követelményeknek, illetve feladataikat a lehető 
legmagasabb színvonalon legyenek képesek elvégezni. A munkára alkalmas állapot többek 
között azt jelenti, hogy munkavállalók, valamint a repülőtér területén tevékenységet végző 
harmadik felek munkavállalói a munkavégzésük időtartamában nem állnak alkohol, 
pszichoaktív szerek vagy gyógyszerek befolyása alatt. 

A munkáltató az alkohol és drog ellenőrzési folyamat során nem gyakorolhatja visszaélés-
szerűen az ellenőrzési jogát. Az ellenőrzést az emberi méltóság megsértése nélkül egy 
elkülönített helységben, pl. egy irodában kizárólag a tesztelők, és a tesztelt személy 
jelenlétében végezhető. 

2.6.1 Eljárás hatálya 

Jelen eljárás személyi hatálya kiterjed a DIA Kft. valamennyi munkavállalójára, valamint a 
repülőtér területén tevékenységet végző harmadik felek munkavállalóira, különös tekintettel 
a repülőtér mozgási területén vagy egyéb üzemi területein kiséret nélküli közlekedésre 
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jogosult személyekre és a repülésbiztonság szempontjából kritikus munkakörben 
tevékenységet végzőkre. 

Repülésbiztonság szempontjából kritikus munkakörnek tekintünk minden olyan munkakört, 
amely esetben a munkavégző a tevékenysége végzése során közvetlen kontaktusba kerül a 
repülőtér mozgási területével, a repülőtéren alkalmazott repülésbiztonság szempontjából 
kritikus eszközökkel, berendezésekkel, a repülőtéren kezelt utasokkal, valamint a felsorolt 
munkakörökben tevékenykedő személyek munkavégzésének körülményeit döntéseivel 
közvetlen módon befolyásolni képes. 

Jelen eljárás területi hatálya kiterjed a Debrecen Nemzetközi Repülőtér teljes területére, a 
munkavállalók kiküldetése vagy távoli munkavégzése esetén a kiküldetés vagy távoli 
munkavégzés helyére. 

2.6.2 Alkoholos italok fogyasztására vonatkozó részletszabályok 

Az alkohol fogyasztására a következő szabályok vonatkoznak: 

• a munkavégzés időtartama alatt alkoholos italok fogyasztása tilos; 

• a munkavégzés megkezdése tilos, ameddig az alkoholos befolyásoltság fennáll; 

• a repülésbiztonság szempontjából kritikus munkakörben tevékenységet végzők 
esetén a munkavégzést megelőző 8 órában alkoholos italok fogyasztása tilos. 

Egy személy akkor tekinthető alkoholos befolyásoltságtól mentesnek, ha a véralkohol szintje 
0,0 ‰. 

2.6.3 Pszichoaktív anyagok, gyógyszerek használatára vonatkozó részletszabályok 

A pszichoaktív anyagok, gyógyszerek használatára a következő szabályok vonatkoznak: 

• a munkavégzés időtartama alatt pszichoaktív anyagok használata tilos; 

• a munkavégzés megkezdése tilos, ameddig a pszichoaktív anyagoktól való 
befolyásoltság fennáll; 

• a munkavállalók kötelesek tartózkodni a pszichoaktív anyagok munkaidőn kívüli 
használatától; 

• repülésbiztonság szempontjából kritikus munkakörben tevékenységet végző 
munkavállalók esetén kizárólag orvosi javallatra lehetséges gyógyszerek tartós 
alkalmazása; 

• repülésbiztonság szempontjából kritikus munkakörben tevékenységet végző 
munkavállók esetén tartós gyógyszeres kezelés fennállásakor a gyógyszert felíró 
orvos igazolása szükséges arról a tényről, hogy a felírt gyógyszer és dózis nincs 
kihatással a személy munkavégzésére, ennek hiányában a munkáltató rendkívüli 
orvosi alkalmassági vizsgálatot rendel el; 

• repülésbiztonság szempontjából kritikus munkakörben tevékenységet végző 
munkavállók kötelesek jelenteni közvetlen felettesük részére a tartós gyógyszeres 
kezelésük tényét, amely információt köteles a felettes személy bizalmasan kezelni. 

2.6.4 Ellenőrzési eljárás 

A DIA Kft. az alkohol fogyasztásának tilalmát, illetve a pszichoaktív szerek vagy gyógyszerek 
problémás használatára vonatkozó előírások betartását ellenőrizni jogosult. 
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Az alkoholos és pszichoaktív szerektől vagy gyógyszerektől való befolyásoltság ellenőrzést 
a következő munkakörökben tevékenykedő munkavállalók végezhetik: 

• ügyvezető; 

• repülésbiztonsági és compliance igazgató; 

• tűzoltóparancsnok; 

• repülésvédelmi igazgató; 

• repülésvédelmi igazgató-helyettes; 

• FBŐ őrségparancsnok; 

• FBŐ őrparancsnok; 

• FBŐ őr/járőr; 

• portaszolgálatos; 

• forgalmi és földi kiszolgálási igazgató; és 

• műszaki igazgató. 

2.6.4.1 Alkohol 

Alkoholos befolyásoltság ellenőrzését a következő esetekben kell elvégezni: 

• alapos gyanú felmerülése; 

• follow-up ellenőrzés; 

• súlyos repülőesemény, baleset vagy munkahelyi baleset bekövetkezése. 

Az ellenőrzés eszköze: 

• hitelesített alkoholszonda 

Az ellenőrzés eszközének felvételi módja: 

• „A” épület, porta; 

• az eszköz felvételéről a portaszolgálatos nyilvántartást vezet. 

Az ellenőrzés elvégzéséről az azt elvégző személynek minden esetben fel kell venni az 1. 
melléklet szerinti jegyzőkönyvet, melynek eredeti példányát a lehető legrövidebb időn belül, 
papír alapon el kell juttatnia a Titkárságra iratkezelés céljából. 

Az ellenőrzés kizárólag két tanú jelenlétében végezhető el, az ellenőrzés eszközéhez 
kapcsolódó gyártói utasítás szigorú betartása mellett. 

2.6.4.1.1 Alapos gyanú felmerülése 

Alkoholos befolyásoltság alapos gyanúja akkor állapítható meg, ha egy személy a 
következőket észleli: 

• mentális tompaság; 

• mozgáskoordinációs nehézségek; 

• alkoholszagú lehelet; 

• munkamorál nagyfokú romlása; 

• csökkent reakcióképesség; és 

• zavaros, összefolyó beszéd. 
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Amennyiben a fent felsoroltak közül bármely tünet észlelhető, az észlelő köteles azt a 
munkahelyi vezetője felé jelenteni, aki köteles azonnal intézkedni az alkoholos 
befolyásoltság ellenőrzésének elvégzéséről. 

2.6.4.1.2 Follow-up ellenőrzés 

Amennyiben egy korábbi alkoholszondás ellenőrzésen egy szervezeti egység munkavállalói 
körében pozitív eredmény, tehát alkoholos befolyásoltság került megállapításra, ott a 
szervezeti egység vezetője úgynevezett follow-up ellenőrzést köteles végezni, melynek célja 
az adott szervezeti egység munkavállalóinak monitorozása. 

A follow-up ellenőrzés során a pozitív ellenőrzési eredmény rögzítését követő 2 hónap alatt 
legalább 8 ellenőrző mérést szükséges végezni, amely ellenőrző mérések között nem telhet 
el egynél több hét. 

2.6.4.1.3 Súlyos repülőesemény, baleset vagy munkahelyi baleset bekövetkezése 

A Repülésbiztonság-irányítási Kézikönyvben rögzített súlyos repülőesemény, baleset vagy 
munkahelyi baleset bekövetkezése esetén a bekövetkezést követő legrövidebb időn belül el 
kell végezni az adott eset bekövetkezésében érintettek körében az alkoholos befolyásoltság 
ellenőrzését. 

2.6.4.2 Pszichoaktív szerek vagy gyógyszerek 

Pszichoaktív szerektől vagy gyógyszerektől való befolyásoltság ellenőrzését a következő 
esetekben kell elvégezni: 

• súlyos repülőesemény, baleset vagy munkahelyi baleset bekövetkezése. 

A Repülésbiztonság-irányítási Kézikönyvben rögzített súlyos repülőesemény, baleset vagy 
munkahelyi baleset bekövetkezése esetén a bekövetkezést követő legrövidebb időn belül el 
kell végezni az érintettek körében az alkoholos befolyásoltság ellenőrzését. 

Az ellenőrzés eszköze: 

• „Multi drogteszt” 

Az ellenőrzés eszközének felvételi módja: 

• „A” épület, porta; 

• az eszköz felvételéről a portaszolgálatos nyilvántartást vezet. 

Az ellenőrzés elvégzéséről az azt elvégző személynek minden esetben fel kell venni az 1. 
melléklet szerinti jegyzőkönyvet, melynek eredeti példányát a lehető legrövidebb időn belül, 
papír alapon el kell juttatnia a Titkárságra iratkezelés céljából. 

Az ellenőrzés kizárólag két tanú jelenlétében végezhető el, az ellenőrzés eszközéhez 
kapcsolódó gyártói utasítás szigorú betartása mellett. 

2.6.5 Következmények 

Az ellenőrzés megtagadása esetén a DIA Kft. munkavállalójának munkaviszonya 
megszüntetésre kerül, harmadik felek munkavállalói esetén pedig az érintett munkavállaló(k) 
eltávolításra kerülnek a repülőtér légi oldali területéről. 
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Az elvégzett alkohol ellenőrzés pozitív eredménye esetén, tehát ha igazolásra kerül, hogy az 
ellenőrzött személy alkoholt fogyasztott, a DIA Kft. munkavállalója esetén a munkavállaló 
munkaviszonya megszüntetésre kerül, harmadik felek munkavállalói esetén pedig az érintett 
munkavállaló(k) eltávolításra kerülnek a repülőtér légi oldali területéről. 

Az elvégzett pszichoaktív anyagoktól és gyógyszerektől való befolyásoltságra irányuló 
ellenőrzés pozitív eredménye esetén, tehát ha igazolásra kerül, hogy az ellenőrzött személy 
pszichoaktív anyagot vagy gyógyszert használt olyan módon, hogy az a munkavégzését 
befolyásolja, a DIA Kft. munkavállalója esetén a munkavállaló munkaviszonya 
megszüntetésre kerül, harmadik felek munkavállalói esetén pedig az érintett munkavállaló(k) 
eltávolításra kerülnek a repülőtér légi oldali területéről. 

Amennyiben a fenti esetekben érintett személy(ek) rendelkeztek állandó fényképes repülőtéri 
azonosító kártyával, úgy a kártyát a pozitív ellenőrzési eredmény jegyzőkönyvben történő 
rögzítését követően azonnali hatállyal be kell vonni. 

2.7 Repülésbiztonsági irányelvek, ajánlások 

Jelen pont leírását az SMM 12 Repülésbiztonsági irányelvek, ajánlások című fejezete 
tartalmazza. 

2.8 A légijármű mozgások nyilvántartása 

A repülőtér-üzemeltető a légijárművek repülőtéri forgalmának nyilvántartására szolgáló 
rendszert alkalmaz. 

Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a repülőtér-üzemeltető nyilvántarthassa: 

• a repülőteret használó egyes légijármű-típusok gépmozgásainak számát; 

• a légijármű-mozgás típusát (kereskedelmi célú légiközlekedés, teherszállítás stb.); 

• az egyes gépmozgások időpontját; 

• az utasok számát. 

2.8.1 Statisztikák elkészítése és értékelése 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtér napi forgalmi statisztikájának elkészítését a Forgalmi és 
Járatkiszolgálási Osztály végzi (napi jelentés), melyet minden nap megküld az ügyvezetőnek, 
illetve a kijelölt vezetőknek. 

A statisztika a következő adatokat tartalmazza: 

• Dátum; 

• Lajstrom; 

• Járatszám; 

• Légi jármű típusa; 

• Tervezett érkezési idő; 

• Aktuális érkezési idő; 

• Indulási állomás; 

• Érkező utas létszám; 

• Érkező cargo (kg); 

• Tervezett indulási idő; 
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• Aktuális indulási idő; 

• Úti cél; 

• Induló utas létszám; 

• Induló cargo (kg); 

• Üzemanyag felvétel (liter) Jet A-1. 

A napi jelentések összesítése – szintén a Forgalmi és Járatkiszolgálási Osztály által – a 
Forgalmi naplóban történik. 

A statisztikát digitálisan kell tárolni, ennek helye a megosztott könyvtár „public/AIRPORT 
OPS/Forgalmi napló” alkönyvtárában található. A statisztika megőrzési ideje folyamatos, 
annak periódusa nincs. 

A statisztikát havi bontásban is el kell készíteni. A statisztika elkészítésének és lezárásának 
határideje a tárgyhót követő hónap 5. napja, mely a forgalmi és járatkiszolgálási 
osztályvezető feladata. Ezt a havi bontású statisztikát a forgalmi és járatkiszolgálási 
osztályvezető legalább a következő személyek, szervezetek részére küldi meg: 

• ügyvezető; 

• forgalmi és földi kiszolgálási igazgató; 

• repülésbiztonsági és compliance igazgató; 

• légiközlekedési hatóság; 

• Központi Statisztikai Hivatal; 

• Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Nyírábrány Határrendészeti 
Kirendeltség. 

2.8.2 Forgalom előrejelzése 

A következő évre vonatkozó forgalmi statisztika becslése a forgalmi és földi kiszolgálási 
igazgató és helyettesének feladata, mely során a légitársaságok által nyújtott menetrendi 
információk alapján havi szintű kimutatás készül a légitársasági menetrendekben 
meghatározott úti célonként figyelembe vett járatgyakoriságok és a tárgyévben jellemző 
átlagos utastöltöttségi adatok, valamint légijármű üléskapacitások függvényében, a tárgyévet 
követő év egészére vonatkozóan. Az előrejelzés elkészítésének határideje a tárgyév 
november 15. napja. Az elkészített előrejelzést a forgalmi és földi kiszolgálási igazgató vagy 
helyettese e-mail útján értesíti az ügyvezetőt, valamint a gazdasági, műszaki, 
repülésbiztonsági és compliance, repülésvédelmi igazgatót, a repülőtér tűzoltó 
parancsnokát, valamint a repülőtéren szolgálatot teljesítő hatóságok vezetőit tárgyév 
november 30. napjáig. 

A következő évre vonatkozó forgalmi előrejelzés alapján az igazgatóságok relevanciájában 
elkészítendő üzleti-bevételi tervek értékei is számszerűsítésre kerülnek. 

Az elkészített elemzés alapján a repülőtér tűzoltó parancsnoka részére lehetőség nyílik 
annak vizsgálatára is, hogy a repülőtéren nyújtandó mentési és tűzoltási védelmi szint 
megfelel-e a repülőtér mentési és tűzoltó kategóriájának, ill. a védelmi szintet érintő 
változtatásokra szükség van e. 

Amennyiben a forgalmi előrejelzés alapján a következő 12 hónapra vonatkozóan előrelátható 
tervezett forgalomnövekedés vagy a forgalom struktúrájában bekövetkező változás 
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tapasztalható, további értékelés válik szükségessé. Mindenképpen szükségszerűvé válik az 
előrelátható forgalomnövekedés következtében újravizsgálandó tényezők feltérképezése: 

• személyi és eszköz erőforrás rendelkezésre állása minden területen; 

• várható légijármű kategóriának megfelelő, elegendő állóhely biztosítása; 

• terminálkapacitás kihasználtsága; és 

• a tevékenységhez kötődő szolgáltatások elvégzésére esetlegesen alvállalkozók 
bevonása. 
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3 Repülőtéri személyzet képesítési és képzési követelményei 

A repülőtér-üzemeltető: 

• gondoskodik arról, hogy a repülőtér működtetésében, karbantartásában és 
irányításában érintett személyzet megfelelő képzésben részesüljön a képzési 
programnak megfelelően (Lásd: AM.B.3.1 – „Képzési program” és „SZEMÉLYZET 
KÉPZÉSI TERV” – E20 Eljárási Utasítás); 

• összeállítja és megvalósítja a repülőtér működtetésében, karbantartásában és 
irányításában érintett személyzet képzési programját (Lásd: AM.B.3.1 – „Képzési 
program” és „SZEMÉLYZET KÉPZÉSI TERV” – E20 Eljárási Utasítás); 

• gondoskodik arról, hogy a repülőtér mozgási területén vagy más műveleti területein 
dolgozó, kísérő nélküli személyek megfelelő képzésben részesüljenek (Lásd: 
„SZEMÉLYZET KÉPZÉSI TERV” – E20 Eljárási Utasítás); 

• meggyőződik arról, hogy a repülőtér működtetésében, karbantartásában és 
irányításában érintett személyzet, illetve a repülőtér mozgási területén vagy más 
műveleti területein dolgozó, kísérő nélküli személyek készségeikről a gyakorlatban is 
tanúbizonyságot tegyenek a kijelölt feladatkörük elvégzésével megfelelő időközönként 
elvégzett jártassági vizsgák segítségével, biztosítva a folyamatos szaktudást. (Lásd: 
AM.B.3.2 – „Jártassági vizsga program”); 

• biztosítja, hogy megfelelő minősítéssel rendelkező és tapasztalt oktatók és 
vizsgáztatók vegyenek részt a képzési programban (Lásd: AM.B.3.2.1 – „Oktatók és 
vizsgáztatók”); 

• biztosítja, hogy megfelelő helységeket és eszközöket vesznek igénybe a képzés 
során; 

• szakképzettségre, oktatásra és jártassági vizsgákra vonatkozó megfelelő 
nyilvántartást vezet, ily módon bizonyítva, hogy megfelel ennek a követelménynek 
(Lásd: AM.B.3.1.4 – „Dokumentáció/Nyilvántartás”), illetve ezeket a nyilvántartásokat 
kérésre a személyzet érintett tagjának rendelkezésére bocsátja; és amennyiben egy 
személy másik munkáltató alkalmazottja lesz, az üzemeltető az új munkáltató 
rendelkezésére bocsátja az adott személyre vonatkozó nyilvántartásokat. 

A repülőtér-üzemeltető meghatározza a tervezett feladatokhoz szükséges személyzetet, a 
személyzet szükséges szakképzettségét, összhangban az alkalmazandó követelményekkel 
(a nemzeti és európai uniós jogszabályokkal) és jelen AM-ben rögzíteni kell. 

A képzési program kidolgozásáért és aktualizálásáért a HR generalista a felelős, aki köteles 
évente megvizsgálni a képzéseket és a szükséges új képzéseket bevezetni. 

A meghatározott felelősségeket tartalmazó dokumentált rendszert kell bevezetni a 
személyzet szakképzettségével kapcsolatos változások iránti bármilyen igények 
meghatározása céljából. 

Megjegyzés: A „szakképzett” kifejezés a rendeltetésre való alkalmasságot jelenti. Ez elérhető 
a szükséges feltételek teljesítésével, például a szükséges képzés elvégzésével, vagy 
diploma vagy oklevél megszerzésével, vagy megfelelő gyakorlat megszerzésével. Ez 
magában foglal képességet, alkalmasságot, tudást vagy jártasságot is, amely megfelel vagy 
alkalmas adott esetben, vagy feljogosít valakit egy feladat ellátására, hivatal, beosztás 
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betöltésére, előjog vagy jogállás elnyerésére. Bizonyos posztok adott területen jellegüknél 
fogva összekapcsolódnak bizonyos szakképzettségek megszerzésével (például mentő vagy 
tűzoltó, építőmérnök, gépészmérnök vagy villamosmérnök, vadon élő állatokkal foglalkozó 
biológus stb.). Ilyen esetekben az ilyen beosztásban lévő személynek rendelkeznie kell az 
alkalmazandó nemzeti vagy európai uniós jogszabályoknak megfelelő szintű szükséges 
szakképzettséggel. 

A repülőtér-üzemeltető megfelelő rendszert vezetett be a szabályok és eljárások 
terjesztésére a személyzet körében a kötelezettségeik és felelősségeik gyakorlására, melyek 
lehetnek elektronikus eszközök vagy hagyományos eszközök a szabályok és eljárások 
terjesztésére a személyzet körében. Az alkalmazott módszernek ellenőriznie kell, hogy a 
tájékoztatás eljut-e a címzetthez. 

3.1 Képzési program 

A képzési program a repülőtér minden személyzetére kiterjed:  

• a repülőtér üzemelésében, karbantartásába és felügyeletében résztvevőkre 
(felettesek, vezetők, felső vezetők és a felelős vezető); 

• a repülőtér mozgási területén és más műveleti területein kísérő nélkül működőkre és 
mindazokra, akik kapcsolatban állnak a DIA szervezetével vagy más szervezetekkel, 
amelyek a repülőtéren működnek vagy szolgáltatásokat nyújtanak, tekintet nélkül a 
szervezetükben betöltött posztjuk szintjére. 

A folyamatleírás tartalmazza az általános feladatok meghatározását, a részletesen 
kidolgozott eljárási rendet, a képzési alapelveket, a képzési tantervet és a gyakoriságot, az 
oktatással kapcsolatos felelősségi köröket és a folyamatokat, megfelelve a tevékenységre 
vonatkozó nemzetközi előírásoknak.  

A fentiekben említett személyeknek a képzést el kell végezniük a feladataik ellátásának 
megkezdése előtt, vagy kísérő nélkül közlekedhetnek a repülőtér mozgási területén vagy és 
más műveleti területein. 

A képzési program magában foglalja a repülésbiztonsági rendszerre vonatkozó képzést, 
amelynek részletezettségi szintje feleljen meg az adott személy felelősségének és a 
repülésbiztonsági rendszerben való részvételének, továbbá figyelembe kell venni emberi és 
szervezeti tényezőket is. A fent említett, más szervezeteknél alkalmazásban álló személyek 
esetében, amely szervezetek a repülőtéren működnek, vagy szolgáltatásokat nyújtanak, a 
repülésbiztonsági rendszerre vonatkozó képzésnek elegendő lehet csak a szükséges 
elemekre kiterjednie (például releváns eljárások, repülésbiztonsági jelentési rendszer, 
repülőtéri repülésbiztonsági programok stb.). 

A képzési program a következőket foglalja magában: 

• eljárás a képzési előírások meghatározására, beleértve az útmutatókat is, és 
mindegyik képzési típus gyakorisága és a fent említett személyek tevékenységi 
területe, beleértve az oktatókat és vizsgáztatókat is, valamint a szükséges képzés 
elvégzésének menete; 

• validálási eljárás, amely méri a képzés hatékonyságát;  

• munkakör-specifikus kezdő képzés; 
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• munkahelyi képzés; 

• szinten tartó képzés. 

(Lásd: „SZEMÉLYZET KÉPZÉSI TERV” – E20 Eljárási Utasítás) 

A képzési programnak meg kell határoznia a képzési felelősségeket és tartalmaznia kell 
eljárásokat a gyakornokok betanítására és ellenőrzésére, illetve az olyan esetben 
alkalmazható eljárásokat, amikor a személyzet nem éri el vagy nem tudja fenntartani a 
szükséges színvonalat. 

A képzés tartalma és az útmutatók megfelelnek az ADR.OPS részben előírt 
követelményeknek.  

A képzési dokumentációt ki kell dolgozni minden egyes munkavállalóra, a vezetést is 
beleértve, hogy segítse a munkavállalók képzési követelményei meghatározását és nyomon 
követését, valamint a tervezett képzésben részesült személyzet ellenőrzését. 

A minden egyes tanfolyamhoz szükséges ellenőrzést az ellenőrzendő képzési elemnek 
megfelelő módszerrel kell végezni. Az egyéni gyakorlati részvételt igénylő képzési elemek 
egyesíthetők a gyakorlati ellenőrzésekkel. 

A repülőtér-üzemeltető gondoskodik arról, hogy a személyzet tisztában legyen a repülőtér 
üzemeltetésével kapcsolatos szabályokkal és eljárásokkal, valamint azzal, hogy feladataik 
és kötelezettségeik, illetve a repülőtér egészének üzemeltetése miként függenek össze. A 
szakmai jártassági vizsgáknak azt kell igazolniuk, hogy a személyzet ismeri a feladatával és 
kötelezettségeivel kapcsolatos szabályokat és eljárásokat. 

A repülőtér-üzemeltető munkakör specifikus oktatási struktúrával rendelkezik, így biztosítja 
alkalmazottai számára a szakmai tudás átadását, mely lehetővé teszi a munkakör 
követelményeinek teljesítését. 

A HR generalista a képzéseket, oktatásokat naprakészen tartja és koordinálja, felügyeli és 
szervezi a szakszolgálati engedélyek megszerzését és megújítását, valamint bevezeti a 
szükséges új képzéseket. 

A képzési terv a pénzügyi tervezési időszakkal összehangolva kerül elkészítésre a korábbi 
évek tapasztalatai és a rendelkezésre álló információk alapján. 

A tervezés célja a következő évre irányuló, egyéni vagy csoportos szakmai képzési igények 
meghatározása képzési típusok szerint. A képzéstervezés alapvetően az adott munkakör 
betöltéséhez előírt kvalifikáció hiányából származó szükségletek meghatározása. 

A szakterületi vezetők igényeiket a HR generalista részére küldhetik meg. A képzési 
javaslatot tartalmazó dokumentumnak elengedhetetlen tartalmi elemei a képzés 
megnevezése, a résztvevők létszámának jelzése, az oktatások időbeli ütemezése, a várható 
költségek kalkulációja, illetve az igény megalapozottságának bizonyítása. 

A képzési terv összeállításának és publikálásának (a szakterületi vezetők és vezetők felé) 
határideje minden év első negyedévének vége. 
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3.1.1 A képzésre vonatkozó követelmények 

A képzések rendszerének felépítése az alábbiakban található, mely tartalmazza az elméleti 
és gyakorlati képzési követelményeket, a vizsgarendszert a megfelelési szinttel, illetve az 
Ismeretfrissítő képzések esedékességét. 

Sikertelen elméleti vizsga esetén pótvizsga szükséges. Sikertelen pótvizsga esetén a 
képzést teljes egészében meg kell ismételni. Gyakorlati képzés csak sikeres elméleti vizsga 
után kezdhető. 

A sikeres vizsgához a vizsgázónak legalább 80 %-os eredményt kell elérnie valamennyi 
tantárgyból. 

Azon képzéseknél, ahol gyakorlati képzés is szerepel, gyakorlati vizsgát is kötelező tenni a 
gyakorlathoz előírt követelmény teljesítését követően. A gyakorlati vizsga „Megfelel” vagy 
„Nem megfelel” minősítést kaphat. A gyakorlati képzést követően végezheti a munkatárs 
önállóan az adott tevékenységet. 

A sikeres vizsgát tett hallgatók Certificate-et kapnak, mely a táblázatban meghatározott 
időtartamig érvényes.  

A hatósági képzések tekintetében a hatóság által kiadott vizsgaszabályzat az érvényes. 

Részletes leírás a „SZEMÉLYZET KÉPZÉSI TERV” – E20 Eljárási Utasításban található. 

3.1.2 Képzés fajták 

3.1.2.1 Szinten tartó képzés 

A kezdő képzés egy legfeljebb 12 hónapos időszakra érvényes. Ezután a repülőtér-
üzemeltető biztosítja, hogy az AM.B.3.1 – „Képzési program” -ban említett személyek kezdő 
képzési programjukat követően, legfeljebb 12 havi időközönként szinten tartó képzésben 
vegyenek részt. Ha a szinten tartó képzés elvégzésére a 12 hónapos időszak utolsó 3 naptári 
hónapján belül kerül sor, úgy az új érvényesség időszakot az eredeti lejárati időponttól kell 
számítani. 

3.1.2.2 Ismeretfelújító képzés 

Amennyiben egy az AM.B.3.1 – „Képzési program” -ban említett személy a kezdő képzési 
programja lejárati időpontját vagy (adott esetben) az utolsó szinten tartó képzést 
megelőzően, jelentős ideig nem végzett feladatokat, a repülőtér-üzemeltető gondoskodik 
arról, hogy az adott személy megfelelő ismeretfelújító képzésben részesüljön azt 
megelőzően, hogy: 

• őt feladatokkal bíznák meg; 

• kíséret nélküli belépésre kapna engedélyt a repülőtér mozgási területére és adott 
esetben egyéb üzemeltetési területeire. 

3.1.2.3 Különbözeti képzés – azonos üzemeltető esetén 

A repülőtér-üzemeltető biztosítja, hogy az AM.B.3.1 – „Képzési program” -ban említett 
repülőtéri személyzet, akik már elvégezték a szükséges képzési programot, és akik eltérő 
feladatokat fognak kapni, a korábbi és a jövőbeni feladataik közötti különbségekre kiterjedő, 
megfelelő képzésben részesüljenek. A különbözeti képzést, ha szükséges, az előírt képzési 
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program és az adott személyzet által már elvégzett képzési program összehasonlítása 
alapján kell meghatározni, figyelembe véve a személyzetnek a tanfolyami nyilvántartásban 
dokumentált korábbi képzését. 

3.1.2.4 Különbözeti képzés – másik üzemeltető esetén 

Amennyiben az AM.B.3.1 – „Képzési program” -ban említett repülőtéri személyzet, akik már 
elvégezték a szükséges képzési programot, másik repülőtér-üzemeltető alkalmazásába 
kerülnek, ez utóbbi különbözeti képzés elvégzését is előírhatja a személyzet számára. Az 
ilyen különbözeti képzést, ha szükséges, az adott személy által már elvégzett képzés 
(figyelembe véve a tanfolyami nyilvántartásában dokumentált korábbi képzést) és az általa 
betöltendő álláshoz szükséges képzési program összehasonlítása alapján kell 
meghatározni. Mindenesetre az ilyen különbözeti program nem adhat kreditet olyan képzési 
területek tekintetében, amelyek repülőtér-specifikusak.  

3.1.3 A képzésen részt vevők (gyakornokok) ellenőrzése 

A repülőtér-üzemeltető a képzéseket követő vizsgák módját úgy határozza meg, hogy az a 
lehető legjobban illeszkedjen az adott képzéshez. 

Azoknál a képzéseknél, amelyek gyakorlati elemeket is tartalmaznak, gyakorlati vizsgára is 
sor kerül. 

A gyakornokok ellenőrzésére alkalmazandó módszereket a következők alkothatják: 

• gyakorlati bemutatás; 

• számítógépes értékelés, 

• szóbeli vagy írásbeli tesztek,  

• vagy adott esetben e módszerek kombinációja. 

3.1.4 Dokumentáció és nyilvántartás 

3.1.4.1 Személyügyi nyilvántartás 

A repülőtér-üzemeltető az egyes személyekre vonatkozó alábbi információk nyilvántartása 
céljából nyilvántartási rendszert alkalmaz, a HR generalista adatbázis kezelő rendszert 
használ, melyben minden alkalmazottról az alábbi információkat tartja nyilván: 

• munkaviszony kezdetének/munkaviszony végének (adott esetben) dátuma; 

• tevékenységi kör; 

• korábbi munkatapasztalat; 

• szakképzettség;  

• képzés (belépés előtti és azt követő); 

• jártassági vizsgák, beleértve adott esetben a nyelvi jártasságot is; 

A legutóbbi változásokat át kell vezetni a személyügyi nyilvántartásban.  

3.1.4.2 Képzési jegyzőkönyv 

A repülőtér-üzemeltető olyan jegyzőkönyveket vezet az általa biztosított tanfolyami 
képzésekről, amely minimálisan a következőkre terjed ki: 

• képzési terület és az érintett tárgyak;  

• résztevők neve/résztvevők aláírt listája;  
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• a képzés időpontja és időtartama; 

• az oktató neve. 

3.1.4.3 Egyéni képzési nyilvántartás 

A személyenként vezetett tanfolyami nyilvántartásoknak minimálisan a következőket kell 
tartalmazniuk:  

• a képzésben részesülő személy neve; 

• a képzés időpontja(i) és időtartama;  

• a képzés helye;  

• a képzést biztosító szervezet megnevezése;  

• az érintett tárgyak és a tanfolyam módszertana; 

• az oktató megjegyzései, ha vannak ilyenek;  

• a képzésben részesülő személy teljesítményének értékelése, ha van ilyen;  

• az oktató neve és aláírása.  

3.1.4.4 Jártassági vizsga jegyzőkönyv 

A személyenként vezetett és a jártassági vizsgákkal kapcsolatos nyilvántartásoknak 
minimálisan a következőket kell tartalmazniuk: 

• a vizsgázó személy neve; 

• a jártassági vizsga időpontja(i) és időtartama; 

• a vizsgáztatás módszertana; 

• a vizsgáztató megjegyzései; 

• a vizsgázó személy teljesítményének értékelése; 

• a vizsgáztató neve és aláírása. 

3.2 Jártassági vizsga program 

A repülőtér-üzemeltető meggyőződik arról, hogy az AM.B.3.1 – „Képzési program” -ban 
említett személyek készségeikről a gyakorlatban is tanúbizonyságot tegyenek a kijelölt 
feladatkörük elvégzésével megfelelő időközönként elvégzett jártassági vizsgák segítségével, 
biztosítva a folyamatos szaktudást. 

A repülőtér-üzemeltető biztosítja, hogy megfelelő minősítéssel rendelkező és tapasztalt 
oktatók és vizsgáztatók vegyenek részt a képzési programban és megfelelő helységeket és 
eszközöket vesznek igénybe a képzés során. 

Két jártassági vizsga között eltelt idő nem lehet több 24 hónapnál. Az első jártassági vizsgát 
a kezdeti vizsgát követő 2 évben szükséges letenni.  

A jártassági vizsga célja, hogy lehetőséget biztosítson kielégítő teljesítmény nyújtására, 
összhangban a megfelelő követelményekkel és az AM tartalmával. 

A jártassági vizsga célja, hogy – az irányadó követelményekkel és az AM tartalmával 
összhangban – megteremtse az egyén képességét arra, hogy kielégítő teljesítményt 
nyújtson. E célból meg kell határozni, melyek azok az elemek, amelyeket minden jártassági 
vizsgának érintenie kell. Nem szükséges, hogy a jártassági vizsga egyidejűleg minden egyes 
kapcsolódó elemre kiterjedjen, azonban a meghatározott 24 hónapos időszakon belül a 
jártassági vizsga összes elemét le kell fedni. Az ellenőrzendő személynek/személyeknek 
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tisztában kell lennie/lenniük a vonatkozó eljárással. A jártassági vizsgákra – a szituációtól és 
az ellenőrzött személy szakterületétől függően – sor kerülhet szokásos és/vagy szokásostól 
eltérő/kényszerhelyzeti körülmények között. 

3.2.1 Oktatók és vizsgáztatók 

A képzések és jártassági vizsgák programjai megvalósításának érdekében a repülőtér-
üzemeltető oktatókat és vizsgáztatókat jelöl ki. A kijelölendő személyzet tagjai között, egyes 
tantárgyak esetében, szerződéses oktatók is lehetnek.  

A repülőtér-üzemeltető a repülőtéren működő vagy ott szolgáltatásokat nyújtó szervezetek 
által javasolt olyan személyzetet is kijelölhet, akik e szervezetek alkalmazottainak a képzések 
és jártassági vizsgák programjai adott részének lebonyolítása során majd oktatóként, illetve 
vizsgáztatóként járnak el. A program megfelelő megvalósításának felelőssége azonban 
mindenkor a repülőtér-üzemeltetőt terheli.  

A repülőtér-üzemeltető egy adott személyt oktatóként és vizsgáztatóként egyaránt 
minősíthet, illetve kijelölhet. E személy azonban nem végezheti el saját képzésének, 
tanfolyamainak vagy anyagainak értékelését. 

Az oktatók megfelelőségét a HR generalista ellenőrzi Minősítő lap kitöltésével. Csak 
minősített oktatók és vizsgáztatók vehetnek részt a repülőtér-üzemeltető oktatásaiban. 

3.2.1.1 Oktatók 

Az elméleti oktatást megfelelő szakképzettséggel rendelkező oktatóknak kell megtartaniuk. 
Az oktatóknak rendelkezniük kell az alábbiakkal: 

• megfelelő szintű és elmélyült tudás az oktatandó területen;  

• dokumentált készség a megfelelő oktatási technikák alkalmazására;  

• megfelelő tapasztalat az oktatás tárgyát képező területen. 

A gyakorlati készségek oktatását megfelelő szakképzettséggel rendelkező, olyan oktatóknak 
kell biztosítaniuk, akik: 

• megfelelnek az oktatás szempontjából releváns elméleti ismeretekkel és 
munkatapasztalattal kapcsolatos előírásoknak;  

• bizonyították, hogy képesek oktatni, valamint alkalmazni a megfelelő oktatási 
technikákat; 

• jártasok az oktatás tárgyát képező területeken alkalmazandó oktatási technikákban; 

• oktatási kompetenciáik karbantartása érdekében rendszeresen ismeretfrissítő 
képzésben vesznek részt.  

Az oktató a tanfolyamon részvevőket teljesítményük alapján értékeli, amennyiben 
alkalmatlanság merül fel valamelyik munkavállalóval kapcsolatban, a HR generalistát értesíti.  

Az oktató elméleti oktatás esetén felelős a tananyag összeállításáért, a részvevők részére 
oktatási anyagot biztosít, nyomtatott vagy elektronikus formában. Az oktatási anyagban lévő 
ismeretek hitelességéért felelősséget vállal. Az oktató feladata a vizsgalap elkészítése annak 
kitölttetése és kijavítása. Az értékelt vizsgalapokat a HR generalista részére 3 napon belül 
átadja. 



 

REPÜLŐTÉRI KÉZIKÖNYV 
változat: 6 

oldal: 42 / 102 

 

A dokumentum érvényességéről nyomtatás vagy letöltés esetén meg kell győződni! 

Gyakorlati oktatásnál felelős a gyakorlat előkészítéséért, a lebonyolításáért, és a résztvevők 
teljesítményének értékeléséért. A vizsgáról készült jegyzőkönyvet a HR generalista részére 
3 napon belül átadja. 

3.2.1.2 Vizsgáztatók 

A személyzet kompetenciájának és készségeinek értékeléséért felelős személyek:  

• már bizonyították, hogy képesek értékelni a képzés által lefedett területeken nyújtott 
teljesítményt, valamint lefolytatni a jártassági vizsgákat és a készségellenőrzéseket;  

• az értékelési előírások naprakészségének biztosítása érdekében rendszeres 
ismeretfrissítő képzésben vesznek részt; 

• megfelelnek az oktatással kapcsolatos elméleti tudásra vonatkozó követelményeknek 
és kellő munkatapasztalattal rendelkeznek az oktatandó területen. 
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„C” RÉSZ – A REPÜLŐTÉR TERÜLETÉT 
JELLEMZŐ SAJÁTOSSÁGOK 
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4 A repülőtér területe 

4.1 A repülőtér lakott területhez viszonyított távolsága 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtér 5 kilométerre fekszik Debrecen Megyei Jogú Város 
belvárosától (dél – délnyugati irányban). 

 

4.2 A repülőtérre vonatkozó térképek 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtérre vonatkozó általános átnézeti térképe az 2. mellékletben 
található. 

4.3 A repülőtéren kívül eső repülőtéri létesítmények és berendezések 

A repülőtér határain kívül három Lokátor (NDB) található. 

Berendezés típusa Azonosító Frekvencia Működési idő 
Állomás 

koordinátái 

LOKÁTOR (L) EN 383 KHZ H24 
N47 31 59.7 
E021 41 17.0 

LOKÁTOR (L) C 326 KHZ H24 
N47 28 31.1 
E021 35 35.2 
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Berendezés típusa Azonosító Frekvencia Működési idő 
Állomás 

koordinátái 

LOKÁTOR (L) DC 295 KHZ H24 
N47 27 24.2  
E021 33 46.9 

6. táblázat 

4.4 A repülőtér fizikai jellemzői 

A repülőtér fizikai jellemzőinek, magasságainak, vizuális navigációs berendezéseinek a 
leírását, valamint a repülőtér referenciahőmérsékletére, a burkolatok szilárdságára, a 
mentési és tűzoltási védelmi szintre, a földi berendezésekre és a főbb akadályokra vonatkozó 
információkat az AM.D.6 – Repülőtér méretei és vonatkozó információk fejezet tartalmazza. 

4.4.1 Rádiónavigációs és leszállást segítő berendezések 

Berendezés típusa Azonosító Frekvencia Működési idő 
Állomás 

koordinátái 

LOKÁTOR (L) EN 383 KHZ H24 
N47 31 59.7  
E021 41 17.0 

LOKÁTOR (L) C 326 KHZ H24 
N47 28 31.1  
E021 35 35.2 

LOKÁTOR (L) DC 295 KHZ H24 
N47 27 24.2  
E021 33 46.9 

ILS LLZ 04R (CAT I)  DCN 110.1 MHZ H24 
N47 29 53.4  
E021 37 49.6  

ILS GP 04R (CAT I)  334.4 MHZ H24 
N47 29 02.6  
E021 36 18.7 

PDME  DCN CH 38X H24 
N47 29 02.6  
E021 36 18.7  

MM  Dashes 75 MHZ H24 
N47 28 31.1 
E021 35 35.2 

7. táblázat 

4.5 Mentességek és eltérések 

Lásd: AM.D.6.13 – Követelményektől való eltérések (ELoS, SC) és korlátozások 

4.6 A repülőtéren végezhető műveletek 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtéren IFR / VFR / NVFR repülés engedélyezett. 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtér légi forgalmának biztonságos lebonyolítására AFIS 
szolgálatot működtet kiszerződött partner által. A repüléseket az 56/2016 NFM rendeleteknek 
megfelelően lehet kezdeményezni, végrehajtani. 

A repülőtéren végezhető műveleteket kizárólag az AFIS szolgálattal tartott kétoldali 
folyamatos rádiókapcsolat fenntartásával lehet végrehajtani. 
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A Debrecen TIZ légterekbe történő belépés transzponder használti, rádió használati és 
repülési terv feladására vonatkozó kötelezettséghez kötött. 

A légimentő szolgálat a repülőtér nyitvatartási idején kívül az egészségügyi mentőrepüléshez 
előírt jogszabályok, jogosítások, alapján önállóan is üzemelhet. REDCROSS esetén repülési 
terv leadása nem kötelező. 

Kiképző/Gyakorló repüléseket a DIA Kft. Forgalmi és Járatkiszolgálási Osztályával, illetve az 
AFIS szolgálattal történt egyeztetés után lehet megkezdeni. 

Megjegyzés: gyakorló repülést tilos végrehajtani kalibráló repülésekkel egyidőben! 
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„D” RÉSZ – A LÉGIFORGALMI 
TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT SZÁMÁRA 
BEJELENTENDŐ REPÜLŐTÉRI ADATOK 



 

REPÜLŐTÉRI KÉZIKÖNYV 
változat: 6 

oldal: 48 / 102 

 

A dokumentum érvényességéről nyomtatás vagy letöltés esetén meg kell győződni! 

5 Repülőtéri szolgáltatások, repülőtér általános adatai, 
közzétételi eljárások 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtérre vonatkozó statikus és dinamikus légiforgalmi adatok és 
tájékoztatások kezelésére a repülőtér-üzemeltető minőségirányítási rendszert vezetett be, 
amely kiterjed a repülőtéren elérhető szolgáltatások és általános adatok közzétételi 
eljárásaira. A légiforgalmi adatokra és tájékoztatásokra vonatkozó minőségirányítási 
rendszert jelen kézikönyv 2.4 Légiforgalmi adatok minőségirányítási rendszere fejezete írja 
le. 

5.1 A repülőtér neve 

A repülőtér neve: Debrecen Nemzetközi Repülőtér 

A repülőtér ICAO kódja: LHDC 

A repülőtér IATA kódja: DEB 

5.2 A repülőtér elhelyezkedése 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtér 5 kilométerre fekszik Debrecen Megyei Jogú Város 
belvárosától (dél – délnyugati irányban). 

5.3 A repülőtér ARP koordinátái 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtér ARP pontja a RWY  04R - 22L futópálya geometriai 
középpontjában található. A repülőtér vonatkoztatási pontjának földrajzi koordinátái, a World 
Geodetic System - 1984 (WGS-84) referenciaadat alapján meghatározva: 

• Szélesség: N47°29'20" 

• Hosszúság: E21°36'55" 

5.4 A repülőtér tengerszint feletti magassága 

Tengerszint feletti magasság: 110 méter 

5.5 Futópálya jellemző pontjainak tengerszint feletti magassága és 
geoidunduláció 

Lásd: AM.D.6.1.1 – Futópálya fizikai jellemző 

5.6 A repülőtér vonatkozási hőmérséklet 

A repülőtér referencia hőmérséklete: 29,6 °C (2016-2020.) 

A repülőtér alaphőmérséklete az év legmelegebb hónapja legmagasabb napi 
hőmérsékleteinek havi középértéke (a legmelegebb hónap az, amelyben a legmagasabb a 
havi középhőmérséklet), öt (5) éves időszak átlagában. 

5.7 A repülőtéri jeladó 

Nincs repülőtér helyjeladó telepítve, nem alkalmazandó. 
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5.8 A repülőtér üzembentartó neve és elérhetősége 

A repülőtér-üzemeltető neve:  Debrecen International Airport Kft. 

A repülőtér-üzemeltető címe:  H-4030 Debrecen, Repülőtéri út 12. - HUNGARY 

Telefonszám:   +36-20 467-98-99 

     +36 52-500-548 

Fax:     +36 52-500-548 

AFS:     LHDCZTZX 

SITA:     DEBAPXH 

Email:     ops@debrecenairport.com 

URL:     www.debrecenairport.com 

mailto:ops@debrecenairport.com
http://www.debrecenairport.com/
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6 A repülőtér méretei és a vonatkozó információk 

6.1 Futópálya 

6.1.1 Futópálya fizikai jellemzői 

 RWY 04R RWY 22L 

Irány 47,93° 227,93° 

Futópálya hossza 2500 méter 2500 méter 

Futópálya szélessége 40 méter 40 méter 

Futópálya teherbírása 53 R/B/W/T 53 R/B/W/T 

Futópálya felülete beton beton 

Stopway nincs alkalmazva nincs alkalmazva 

Clearway nincs alkalmazva nincs alkalmazva 

Futópálya sáv mérete 2620 x 300 méter 2620 x 300 méter 

Küszöb koordinátái 
N47°28'52,99" 

E21°36'10,79" 

N47°29'40,74" 

E21°37'28,85" 

Futópályavég 
koordinátái 

N47°29'47,22" 

E21°37'39,45" 

N47°28'52,99" 

E21°36'10,79" 

Geoidunduláció 41 méter 41 méter 

Küszöb magasság 108,2 méter 109,8 méter 

TDZ magasság 108,5 méter nincs alkalmazva 

Eltolt küszöb nincs alkalmazva 300 méter 

Hosszanti lejtés +0,078 % -0,078 % 

8. táblázat 

6.1.2 Futópálya sáv és RESA-k 

A futópályához tartozó futópályasáv csökkenti a futópályáról kitörő repülőgép károsodásának 
veszélyét, védi a felette átrepülő legijárműveket a le- és felszállás során, valamint lehetővé 
teszi a mentés és tűzoltás gépjárműveinek biztonságos közlekedését. 
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A RWY 04R-22L futópályához tartozó futópályasáv a küszöbök előtt 60 m távolságra 
kezdődik, teljes hossza: 60 m + 2 500 m + 60 m = 2 620 m. 

A RWY 04R-22L futópályához tartozó futópályasáv oldalirányú kiterjedése (futópálya-
tengelyre merőlegesen) 150 m – 150 m a futópálya tengelyétől számítva mindkét irányban, 
a sáv teljes hosszában. A sáv szélessége 300 m.  

A futópályasávra vonatkozó térkép az AM.C.4.2 – „A repülőtérre vonatkozó térképek” 
pontban található. 

A futópályákhoz tartozó futópálya végbiztonsági területek (RESA) megtisztított és 
elegyengetett területek, melyek a futópályán túlfutó, vagy a futópálya előtt földet érő 
repülőgépek számára lettek kialakítva. 

 RWY 04R RWY 22L 

RESA hossza 240 méter 240 méter 

RESA szélessége 90 méter 120 méter 

9. táblázat 

A futópályákhoz tartozó futópálya végbiztonsági területekre vonatkozó térkép az AM.C.4.2 – 
„A repülőtérre vonatkozó térképek” pontban található. 

6.1.3 Felszállási biztonsági területek és megállási területek 

Nem alkalmazandó. 

6.2 Gurulóutak, előterek 

6.2.1 Gurulóutak fizikai jellemzői 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtéren 4 db gurulóút található: 

• TWY A jelű gurulóút: üzemel 

• TWY B jelű gurulóút: üzemel 

• TWY C jelű gurulóút: üzemen kívül, forgalom elől tartósan elzárva 

• TWY D jelű gurulóút: üzemen kívül, forgalom elől tartósan elzárva 

TWY A gurulóút burkolata: PCN 42 R/B/W/T 

TWY B gurulóút burkolata: PCN 60 R/B/W/T 

A TWY A és B gurulóutak a RWY 04R-22L futópályát és az APRON forgalmi előteret kötik 
össze. 

A forgalom elől elzárt TWY C és D gurulóutak a lezárt RWY 04L-22R futópályát kötik össze 
TWY B gurulóúttal és az APRON forgalmi előtérrel. 

A gurulóutak szélessége 18 méter, a gurulóút mentén szegélyjelzők találhatóak. 

A gurulóutakra vonatkozó térkép az AM.C.4.2 – „A repülőtérre vonatkozó térképek” pontban 
található. 
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6.2.2 Gurulóúti sáv 

Az üzemelő gurulóutakat gurulóúti sáv foglalja magában, melynek a gurulóút középvonalától 
mért szélessége egyarán 26 méter, így a teljes sáv szélessége 52 méter. 

6.2.3 Előterek és légijármű állóhelyek 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtéren biztosított egy olyan előtér - az APRON - ahol a 
repülőtér forgalmának zavarása nélkül történik az utasok, az áru és a postai küldemények 
biztonságos kezelése, valamint a repülőgépek kiszolgálása. 

A forgalmi előtér burkolata: PCN 44 R/B/W/T 

Az APRON forgalmi előtéren 13 db repülőgép állóhely van kialakítva. 

Állóhely sorszáma Légi jármű ICAO kategória 

1 C 

2 C 

3 C 

4 C 

5 C 

6 B 

7 B 

8 B 

9 B 

10 A 

11 A 

12 A 

13 A 

10. táblázat 

Az APRON előtéren lévő légijármű állóhely jelzések tartalmazzák a be-, és kigurulási 
vonalakat, a megállási és fordulási vonalakat. A légijármű azonosító jelzések a begurulási 
jelzések kezdeténél találhatóak. A beállító jelzés vonalak, a be-, és kigurulási, valamint a 
fordulási vonalak 15 cm széles sárga színű folyamatos sávok. A megállási vonalak 6 m 
hosszú és 20 cm széles, sárga színű folyamatos sávok. 
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Az előtérre vonatkozó térkép az AM.C.4.2 – „A repülőtérre vonatkozó térképek” pontban 
található.  

6.3 Vizuális navigációs berendezések és tartalék energiaellátás 

 RWY 04R RWY 22L 

Bevezető  

fénysor 

CAT I. precíziós bevezető fénysor 

Barrette 

900 méter (30 méteres 
osztásközzel)  

Fehér (variable white) 

nincs alkalmazva 

PAPI 

ADB PPL 400/1 – a futópálya bal 
oldalán telepítve 

siklópálya szöge 2,6° 

vörös/fehér 

ATG AIRPORTS ZA737 – a 
futópálya bal oldalán telepítve 

siklópálya szöge 3° 

vörös/fehér 

Küszöbfény 
THORN INL 

Zöld 

THORN INL 

Zöld 

Küszöb  

azonosító 
fény  

nincs alkalmazva ADB UDC 60/60 

Szegélyfény 

THORN EL-EAH 

2500 méter (60 méteres 
osztásközzel)  

fehér/fehér; sárga/fehér;  

fehér/sárga 

THORN EL-EAH 

2500 méter (60 méteres 
osztásközzel) 

fehér/fehér; sárga/fehér;  

fehér/sárga 

Futópálya-
vég fény 

Vörös Vörös 

11. táblázat 

A repülőtér-üzemeltető által üzemeltetett világítástechnikai vezérlő rendszer a torony 
épületben van elhelyezve, amelyet közvetlenül az AFIS munkatárs kezel. Egymástól 
függetlenül szabályozható a bevezető fénysor fényereje, a PAPI fényereje, és a futópálya 
szegélyfények fényereje. 

A fénytechnikai berendezések alkalmazása a Debrecen Nemzetközi Repülőtéren: 

• Napnyugta és napkelte között; 

• Amennyiben a légijármű személyzete ezt külön kéri; 
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• IMC meteorológiai körülmények esetén; 

• a PAPI-t folyamatosan üzemeltetni kell. 

6.4 VOR ellenőrzőpontok 

Nincs VOR állomás telepítve – nem alkalmazandó. 

6.5 Szabvány gurulási útvonalak 

A guruló utakat le- és felszállásra használni TILOS!  

További részletek: 

AM.C.4.6 – „Repülőtéren végezhető műveletek”  

AM.E.14 – „Előtér-menedzsment”  

AM.D.6.2 – „Gurulóutak, előterek” 

6.6 Küszöbök és állóhelyek koordinátái 

Futópálya küszöbök: lásd AM.D.6.1.1 – „Futópálya fizikai jellemzői”. 

Állóhelyek koordinátái: lásd AM.D.6.2.3 – „Előterek és légijármű állóhelyek”. 

6.7 Akadályok adatai 

Az EASA GM4 ADR.OPS.A.005(a) és az ICAO Annex 15 AD 2.10 pontjában meghatározott, 
az AIP-ben közlendő Area 2, azaz a Debrecen Nemzetközi Repülőtér környezetét lefedő 
akadályadat gyűjtési felületekhez kapcsolódó felmérés részletes információt az 3. melléklet 
tartalmazza. 

6.8 Burkolt felületek típusa és teherbíró képessége 

A burkolatok felületére és teherbíró képességére vonatkozó adatok az AM.D.6.1.1 – 
„Futópálya fizikai jellemzői” és AM.D.6.2.1 – „Gurulóutak fizikai jellemzői” pontokban 
találhatóak. 

6.9 Magasságmérő ellenőrző hely és tengerszint feletti magassága 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtéren kettő repülés előtti magasságmérő ellenőrzési hely van 
kialakítva. 

Magasságmérő 
ellenőrző hely 

Tengerszint feletti 
magasság 

04R futópálya küszöb 108,2 méter 

22L futópálya küszöb 109,8 méter 

12. táblázat 

6.10 Deklarált távolságok 

Rendelkezésre álló felszállási nekifutási úthossz (take-off runway available – TORA); 

Rendelkezésre álló felszállási távolság (take-off distance available –TODA);  
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Rendelkezésre álló gyorsulás-megállási távolság (accelerate-stop distance available – 
ASDA);  

Rendelkezésre álló leszállási úthossz (landing distance available – LDA). 

Futópálya 
elnevezés 

TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m) 

RWY 04R 2500 2500 2500 2500 

RWY 22L 2500 2500 2500 2200 

13. táblázat 

6.11 Mozgásképtelen légijármű eltávolítására vonatkozó adatok, 
elérhetőségek 

Részletes információ az AM.E.21 – „Mozgásképtelen légijármű eltávolítása” pontban. 

6.12 A repülőtér tűzoltó kategóriája, oltóanyag mennyisége és típusa 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtér tűzoltó kategóriája: CAT 7 

Raktárkészleten lévő oltóanyagok: 

• Hab: 4 100 liter Sthamex AFFF 6% 

• Por: 700 kg Kerr fire fighting chemicals fire extinguishing powder 

• Kézi oltóberendezések 

HAB1 gépjárművön tárolt oltóanyag mennyiség: 

• Víz: 11 000 liter 

• Hab: 1320 liter Sthamex AFFF 6% 

HAB2 gépjárművön tárolt oltóanyag mennyiség:  

• Víz: 9 000 liter  

• Hab: 1 100 liter Sthamex AFFF 6% 

• Por: 250 kg 

6.13 Követelményektől való eltérések (ELoS, SC) és korlátozások 

A kivételeket, az eltéréseket, a megegyező szintű biztonságot, a különleges feltételeket, ezen 
belül a repülőtér használatával kapcsolatos korlátozásokat magukban foglaló esetek leírását 
közzé kell tenni a Légiforgalmi Tájékoztató Kiadványban a légiközlekedési hatósággal való 
egyeztetés után. 

6.13.1 Futópálya szélesség 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtéren a RWY 04R-22L futópálya szélessége 40 méter, 

azonban a 4C kódjelű futópálya szélessége a követelmény szerint W  45m, aminek a RWY 
04R-22L nem felel meg (W = 40 m <45 méter). 
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Az eltéréssel kapcsolatban külön figyelem felhívó információt ad ki a repülőtér a légijármű 
üzemeltetők részére. Figyelemfelhívó információ közzététele az AIP-ben.  

Minden tervezett új típus/légitársaság/üzemeltető számára figyelemfelhívó tájékoztatást kell 
kiadni írásos formában, melynek felelőse a forgalmi és földi kiszolgálási igazgató.  

Az eljárás szerinti figyelem felhívásnak köszönhetően a légijármű üzemeltető tisztában van 
a repülőtér futópálya adottságaival, és ennek használatára a légijármű üzemeltetői felelősség 
keretében a megfelelő ajánlások alapján felkészülhetnek. 

A légijármű üzemeltető felelős a saját Üzemelési Kézikönyvében (Operations Manual) 
rögzítetten szereplő, saját légijármű üzemeltetési szabályok szerint használni a repülőteret. 

Légiközlekedési hatóság által jóváhagyva (LHDC-ELOS-1-DSN.B.045). 

6.13.2 Futópálya kereszt-esése 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtéren a RWY 04R-22L futópálya előírt kereszt-esése 
összesen 6 szelvényben nagyobb az előírt max. 1,5%-nál. 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtéren a csapadékvíz elvezető rendszer kapacitása elbírja azt 
a plusz vízmennyiséget, ami a nagy esőzés esetén a megnövekvő vízmennyiségből ered a 
nagyobb esés miatt (max. 1,7%). A +0,2 % esés hatása minimális, figyelembe véve a 
vízelvezető rendszer nagyobb kapacitását.  

Az eltéréssel kapcsolatban külön figyelem felhívó információt adunk a légijármű üzemeltetők 
részére. A figyelemfelhívás közzététele az AIP-ben. Indokolt esetben – pl. rendkívüli időjárási 
helyzetek – gyakoribb fékhatásmérés elrendelése.  A fékhatás mérések szakmai kiértékelése 
alapján szükség szerinti gumieltávolítás. 

Légiközlekedési hatóság által jóváhagyva (LHDC-ELOS-1-DSN.B.080). 

6.13.3 Futópálya burkolat-felületének egyenletlensége 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtéren a RWY 04R-22L futópálya burkolat-felületének 
egyenletessége (hullámossága) nem felel meg teljes mértékben az előírásoknak.  

ASFT berendezéssel meghatározásra került a futópálya burkolatának felületi érdessége 
(nedves felület súrlódása) három elkülönített pályaszakaszon, a légiközlekedési hatóság 
kiegészítő előírásának megfelelően. A mérési eredmények mindhárom szakaszon 
meghaladják az előírt min. értékeket. 

Az eltéréssel kapcsolatban külön figyelem felhívó információt adunk a légijármű üzemeltetők 
részére. A figyelemfelhívás közzététele az AIP-ben. Indokolt esetben – pl. rendkívüli időjárási 
helyzetek – gyakoribb fékhatásmérés elrendelése. 

A fékhatás mérések szakmai kiértékelése alapján szükség szerinti gumieltávolítás. 

Légiközlekedési hatóság által jóváhagyva (LHDC-ELOS-1-DSN.B.090). 

6.13.4 Gurulóút hossz-esés változás 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtéren a TWY B gurulóúton a hossz-esés változása a 0+20 
km szelvénynél meghaladja az előírt 1 %-ot (1,1%). 
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Az eltéréssel kapcsolatban külön figyelem felhívó információt adunk a légijármű üzemeltetők 
részére. A figyelemfelhívás közzététele az AIP-ben. 

Indokolt esetben – pl. rendkívüli időjárási helyzetek – gyakoribb fékhatásmérés elrendelése. 

Légiközlekedési hatóság által jóváhagyva (LHDC-ELOS-1-DSN.D.270). 
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„E” RÉSZ – A REPÜLŐTÉR 
ÜZEMELTETÉSI ELJÁRÁSAIRA, 

BERENDEZÉSEIRE ÉS 
REPÜLÉSBIZTONSÁGI ELŐÍRÁSAIRA 

VONATKOZÓ ADATOK 
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7 Változásbejelentési rendszer 

7.1 AIP módosításának, NOTAM kiadásának, a légiközlekedési hatóság 
értesítésének rendje 

7.1.1 AIP módosítás 

A statikus légiforgalmi adatok, így az AIP módosításának rendjét a Légiforgalmi adatok 
minőségirányítási rendszere dokumentum 5 Statikus adatok című fejezete írja le. 

7.1.2 NOTAM/SNOWTAM kiadás 

A dinamikus légiforgalmi tájékoztatásokat, így a NOTAM/SNOWTAM kiadásának rendjét a 
Légiforgalmi adatok minőségirányítási rendszere dokumentum 6 Dinamikus adatok 
kezelésének folyamata című fejezete írja le. 

7.2 Légiforgalmi adatok ellenőrzésének rendje és gyakorisága 

A statikus légiforgalmi adatok felülvizsgálatának rendjét a Légiforgalmi adatok 
minőségirányítási rendszere dokumentum 5. Adatkezelés című fejezete írja le. 



 

REPÜLŐTÉRI KÉZIKÖNYV 
változat: 6 

oldal: 60 / 102 

 

A dokumentum érvényességéről nyomtatás vagy letöltés esetén meg kell győződni! 

8 Mozgási területre való belépés szabályai 

8.1 Védelmi szolgálatok közreműködése 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtéren a védelmi ellenőrzéseket (security contols) az 
együttműködő hatóságok felügyelete mellett közvetlenül az alábbi szolgálatok biztosítják: 

• Fegyveres Biztonsági Őrség (FBŐ): megfigyelés, őrjárat, fizikai ellenőrzések, 
belépés-ellenőrzés; 

• Védelmi ellenőrzési szolgálat: védelmi átvizsgálás, belépés-ellenőrzés; 

• Portaszolgálat: belépés-ellenőrzés. 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtér védelmében az alábbi együttműködő hatóságok vesznek 
részt: 

• légiközlekedési hatóság; 

• Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Nyírábrányi Határrendészeti Kirendeltség 
Repülésbiztonsági Alosztály; 

• Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Határrendészeti Szolgálat; 

• TEK; 

• AH; 

• Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám-és Pénzügyőri 
Főigazgatósága;  

• Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

Az együttműködő hatóságokkal való repülőtér-üzemeltetői kapcsolattartásért a repülőtér-
üzemeltető védelmi tisztje felel. 

8.1.1 Repülőtéri Védelmi Bizottság 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtéren Repülőtéri Védelmi Bizottság (RVB) működik, melynek 
tagjai a repülőtér védelmében együttműködő hatóságok, a repülőtér-üzemeltető, a 
repülőtéren szolgáltatást nyújtó léginavigációs szolgáltató, valamint a repülőtéren üzemelő 
főbb légitársaságok képviselői. 

Az RVB: 

• ellátja a légiközlekedés elleni jogellenes cselekmények megelőzésének szervezését 
és koordinálását, elbírálja és felügyeli a védelmi beruházásokat, információ-áramlást 
biztosít tagjai között, döntéseket hoz a szükséges védelmi intézkedésekről, értékeli a 
repülőtér külső és belső minőségbiztosítási programja által keletkezett információkat, 
amely alapján javaslatot tesz a védelmi rendszer vagy eljárások módosítására, 

• a légiközlekedési hatóság védelmi határozata alapján elrendeli a védelmi programban 
foglaltaknak megfelelően magasabb védelmi intézkedések bevezetését vagy 
megszüntetését, 

• figyelemmel kíséri a védelmi program, a Légiközlekedés Védelmi és Kényszerhelyzeti 
Terv és a repülőtér rend elkészítését és módosítását, 

• jogosult az ügyrendje alapján munkáját segítő szakértői munkacsoportot létrehozni. 

• Az RVB félévente rendszeresen ülésezik. Az RVB működési rendjét a Repülőtéri 
Védelmi Terv I. Kötet tartalmazza. 
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A Debrecen Nemzetközi Repülőtér mozgási területe védelmi szempontból teljes mértékben 
a repülőtér légi oldali (airside) területén belül, azon belül is a szigorított védelmi terület kritikus 
részen (CPSRA) belül helyezkedik el. 

A repülőtér légi oldali területére való minden belépés és gépjárművel való behajtás 
engedélyhez kötött. A repülőtér légi oldali területén belüli ’CPSRA’ területre kizárólag az adott 
’CPSRA’ belépőponton elvégzett védelmi átvizsgálást követően lehetséges a belépés, illetve 
behajtás. 

A belépés-ellenőrzést az ’AIRSIDE’ portán a Portaszolgálat és az FBŐ, a terminálépület 
’CPSRA’ belépési pontján a Védelmi ellenőrzési szolgálat, a külső ’CPSRA’ belépési 
pontokon pedig az FBŐ végzi. A ’CPSRA’ belépési pontokon a védelmi átvizsgálást a 
Védelmi ellenőrzési szolgálat folytatja le. 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtér teljes légi oldali területe védelmi kerítés által határolt. Az 
FBŐ a légi oldalon folyamatos járőrözést végez, ellátja a légi oldal fegyveres biztonsági 
őrzését, és megakadályozza a jogosulatlan belépést. 

A repülőtér területére való illetéktelen belépés megakadályozására vonatkozó részletes 
intézkedéseket a Repülőtéri Védelmi Terv I. Kötet, a repülőtér területére való belépés és 
behajtás részletes szabályait a Repülőtéri Védelmi Terv II. Kötet (Nyilvános Védelmi 
Szabályzat) tartalmazza. 
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9 Mozgási terület ellenőrzése 

A repülőtér-üzemeltető figyelemmel kíséri a mozgási terület állapotát, a kapcsolódó 
létesítmények működési állapotát és a működés szempontjából jelentős, ideiglenes vagy 
állandó jellegű eltéréseket jelent az érintett légiforgalmi szolgálatoknak és a légiforgalmi 
tájékoztató szolgálatoknak.  

A repülőtér-üzemeltető rendszeres vizsgálatokat végez a mozgási területen és a kapcsolódó 
létesítményekben, amely felügyleti tevekénység segítségével azonosítani és kezelni tudja a 
potenciális repülésbiztonsági kockázatokat. (E27 – Mozgási terület ellenőrzése). 

A repülőtér-üzemeltető biztosítja, hogy a munkaterületen az összes jármű rádiókapcsolatban 
legyen a megfelelő légiforgalmi szolgálattal közvetlenül vagy kísérőn keresztül. (lásd: 
AM.E.9.1 – „Légiforgalmi szolgálattal (ATS) való kommunikáció rendje”) 

A repülőtér-üzemeltető biztosítania kell, hogy a mozgási terület vizsgálatát végző személyzet 
legalább a következő területeken részesüljön képzésben: 

• a repülőtér megismerése, beleértve a repülőtéri jelöléseket, jelzéseket és fényeket;  

• AM; 

• Repülőtéri kényszerhelyzeti terv;  

• Értesítés a légiközlekedésben érintettek számára értesítési eljárásai; 

• repülőtéri vezetési szabályok; 

• rádióforgalmazási eljárások; 

• repülőtéri vizsgálati eljárások és technikák;  

• a vizsgálati eredmények és megfigyelések jelentéskészítési eljárásai. 

(lásd: AM.B.3 – „Repülőtéri személyzet képesítési és képzési követelményei” és a 
„SZEMÉLYZET KÉPZÉSI TERV” – E20 Eljárási Utasításban található. 

A futópálya kereszt-esése (ld.: LHDC-ELOS-1-DSN.B.080), a futópálya burkolat-felület 
egyenetlensége (ld.: LHDC-ELOS-1-DSN.B.090), illetve a TWY B gurulóút hossz-esés 
változása (ld.: LHDC-ELOS-1-DSN.D.270) és az időjárás változása együttesen (pl. nagy 
esőzés, hóolvadás stb.) a fékhatás megváltozását is okozhatja, ezért a körülményektől 
függően naponta többször is szükséges a fékhatás mérés elvégzése. 

9.1 Légiforgalmi szolgálattal (ATS) való kommunikáció rendje 

A repülőtér-üzemeltető biztosítja, hogy a munkaterületen az összes jármű (közvetlenül vagy 
kísérőn keresztül) rádiókapcsolatban legyen a megfelelő légiforgalmi szolgálattal. 

Ellenőrzés a gurulóutakon, a futópályán és azok közelében csak az AFIS szolgálattal 
fenntartott, állandó, kétoldalú rádióösszeköttetés mellett végezhető. 

A repülőtér helyi sajátosságai megkövetelik a Forgalmi és Járatkiszolgálási Osztály és az 
AFIS szoros együttműködését. Az AFIS szolgálat a repülőtér egyéb szolgálataival a 
rendszeresített adó-vevő rádión tartja a kapcsolatot. 

Annak érdekében, hogy elkerülhetők legyenek a zavarok a futópályán, a repülőtér-
üzemeltető eljárásokat bevezetett be a futópálya ellenőrzéseire, beleértve a futópálya 
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ellenőrzésének irányát, a kommunikációs eljárásokat, kommunikációs hibák vagy jármű 
meghibásodás, futópályán való áthaladás esetén szükséges intézkedéseket. 

A rádiókapcsolatot tartó személynek teljes egészében ismernie kell a futópálya és a 
gurulóutak (vagy azok szakaszai) térkép szerinti elnevezéseit. A közlemények adása során 
az ICAO szabványú rádióforgalmazásban alkalmazandó betűzést kell használni. A készülék 
bekapcsolása után meg kell figyelni az éppen folyó rádióforgalmazást, és meg kell várni az 
alkalmas időpontot az adás megkezdésére. A megkezdett forgalmazást, annak mindkét fél 
által történő teljes befejezéséig megszakítani TILOS! Ez alól csak a rendkívül sürgős esetek 
a kivételek:  

• a futópálya azonnali elhagyására való utasítás  

• bekövetkezett légi jármű esemény 

• légi jármű repülőtéri földi eseménye 

• fegyveres akció, robbantási fenyegetés, jogtalan hatalomba vétel vagy ezek veszélye 

• közvetlen baleset és tűzveszély elhárítása 

A forgalmazást a hívott fél, majd a hívó fél megnevezésével kell kezdeni, majd a hívás 
kezdeményezőjének lényegre törően kell elmondani a közleményét. 

A közlemény vételét és megértését a hívott fél "NYUGTÁZOM" vagy "NYUGTA" kifejezéssel 
adja minden esetben a hívó fél tudtára. Szigorúan tilos az "ENGEDÉLYEZEM" szó 
alkalmazása. 

Minden egység köteles bejelentkezni az illetékes forgalom ellenőrző egységhez, fenntartva 
a kétoldalú rádióösszeköttetést az illetékességi területen való tartózkodás teljes 
időtartamára.  

Rádióhiba esetén a területet azonnal el kell hagyni és azt a lehető leghamarabb jelenteni kell.  

A közleményeket gondolatban előbb meg kell fogalmazni, ezáltal elkerülhető a 
bizonytalanság, hosszú közleményváltás. 

A futópálya ellenőrzés csak akkor kezdhető meg ha az AM.E.9 – „A repülőtér mozgási, -és 
más üzemi területeinek ellenőrzése” szerint az előtér ügyelet rendelkezik az AFIS-tól rádión 
kapott tájékoztatással. 

A Tréner Kft. látja el a repülőtéri repüléstájékoztató feladatokat. Az AFIS szolgálatot a Tréner 
Kft. saját állományából vezényli. Tevékenységét mindenkor az érvényben lévő miniszteri 
rendeletek, együttműködési megállapodások, munkatechnológiai és a helyi előírások 
betartásával végzi, a szakszolgálati engedélyben meghatározott képesítések és jogosítások 
alapján a Debrecen Nemzetközi Repülőtér nem ellenőrzött légterében és annak illetékességi 
területén. 

A hatályos jogszabályok és előírások szerint működő GAT forgalom számára légiforgalmi 
tanácsadó (ADV), repülőtéri repüléstájékoztató szolgálat (AFIS) és riasztó szolgálat (ALR) 
biztosít, együttműködve a szomszédos ATS egységekkel. 

Tájékoztatást ad ki és / vagy továbbít az együttműködő szolgálatok részére a repülési 
adatfeldolgozó rendszeren keresztül, vagy közvetlenül telefonon. ATC engedélyeket, 
utasításokat továbbít a kezelésben lévő légijárművek, valamint az érintett ATS egységek 
számára. 
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9.2 Ellenőrző listák, naplók és nyilvántartások 

Az ellenőrzési naplók kezelési rendszerét és azok nyilvántartásának eljárásait az E27 – 
Mozgási terület ellenőrzése című eljárási utasítás rögzíti. 

9.3 Ellenőrzések gyakorisága, kiértékelése és intézkedések rendszere 

Az ellenőrzések gyakoriságát, azok kiértékelési rendszerét, valamint a szükség szerint 
végrehajtandó intézkedések folyamatának leírását az E27 – Mozgási terület ellenőrzése 
című eljárási utasítás rögzíti. 
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10 Elektromos rendszerek, látás szerinti, nem látás szerinti 
eszközök ellenőrzése 

A Rendelet, továbbá a Rendelet IV. Mellékletének ADR.OR.C.005 pontja előírja, hogy a 
repülőtér-üzemeltetője felelős a repülőtér biztonságos üzemeltetéséért és karbantartásáért, 
többek között a repülőtéri felszerelésre vonatkozó kézikönyvekkel összhangban. 

Az elektromos rendszerek és a látás szerinti, valamint a nem látás szerinti eszközök 
ellenőrzése a repülőtér-üzemeltető Műszaki Igazgatóságának feladatkörébe tartozik.  

- Az ellenőrzéseket az AM.E.10.1 – „Ellenőrző listák, naplók és nyilvántartások” fejezetben 
leírtak szerint kell dokumentálni. 

A Műszaki Igazgatóság a követelmények teljesítése céljából létrehozta a Karbantartás-
irányítási Kézikönyvet (a továbbiakban: KiK). 

A KiK a karbantartás irányítási folyamatot a következő négy alapfolyamatra bontja le: 

• 5. számú melléklet (LHDC_MAINT_A005) A karbantartás tervezésének folyamata; 

• 6. számú melléklet (LHDC_MAINT_A006) A karbantartás végrehajtásának folyamata; 

• 7. számú melléklet (LHDC_MAINT_A007) A hibajavítás folyamata; és 

• 8. számú melléklet (LHDC_MAINT_A008) A karbantartás és a javítás monitorozása. 

10.1 Ellenőrző listák, naplók és nyilvántartások 

A Műszaki Igazgatóság által végzett karbantartási, és javítási tevékenységek bizonyítására 
szolgáló dokumentumok kezelésével kapcsolatos szabályok a KiK 4.1.5. pontjában 
találhatók. 

A Forgalmi és Járatkiszolgálási Osztály által végzett ellenőrzések naplói és 
nyilvántartásainak sablonja: E27 – Mozgási terület ellenőrzése 1. és 2. melléklet.  

10.2 Ellenőrzések gyakorisága, kiértékelése és intézkedések rendszere 

A légiforgalmi berendezések biztonságos üzemeltetése érdekében az üzembentartó 
rendelkezik egy éves Karbantartási tervvel. A terv táblázatos formában, heti ütemezésben 
meghatározza a berendezéseken végrehajtandó tevékenységeket és azok naptári 
végrehajtási idejét. A berendezések listája az LHDC_MAINT_A001 Légiforgalmi 
berendezések mellékletben található, valamint a tervezési folyamat részletes szabályait a 
KiK 4.2.1. Tervezés pontja tartalmazza. A tervezéshez kapcsolódó részfolyamatokat külön 
utasításokban kell szabályozni. Ezek elkészítése, rendszeres felülvizsgálata és szükséges 
módosítása a műszaki igazgató felelőssége. 

A szervezet a légiforgalmi berendezések részletes kezelését és karbantartását a hozzájuk 
tartozó kezelési és karbantartási utasításokban szabályozza. A karbantartási utasítások 
megjelentetéséről és módosításáról a légiközlekedési hatóságot a Műszaki Igazgatóság 
tájékoztatja. 

A karbantartás és javítás monitoring folyamatáról a Légiforgalmi berendezések karbantartás-
irányítási kézikönyve 4.2.4. Karbantartás és javítás monitoring pontja nyújt bővebb 
tájékoztatást. 
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10.3 A navigációs berendezések, rendszerek és eszközök 
üzemeltetésének és ellenőrzésének személyi háttere 

Az ebben a pontban felsorolt személyek munkavégzésének a rendjét a szolgálatvezénylés 
határozza meg, melyet a műszaki igazgató készít el és minden hónap 25. napjáig az 
állomány számára kihirdeti. A szolgálat munkavállalói aláírásukkal igazolják a vezénylés 
tudomásul vételét.  

10.3.1 Műszaki igazgató 

A műszaki igazgató felel a DIA Kft. által üzemeltetett léginavigációs és kommunikációs 
berendezések folyamatos felügyeletéért, kezeléséért, karbantartásáért, ellenőrzésért, 
valamint a beosztott rendszer-felügyelők operatív irányításáért. A műszaki igazgató 
közvetlenül az ügyvezető irányítása alatt tevékenykedik. Felügyeli a navigációs és 
fénytechnikai berendezések (ILS, DME, NDB-k, futópályafények, akadályfények, kötelező 
utasítást adó- és információs táblák áramellátásának és vezérlésének) rendszeres 
karbantartásának elvégzését az üzemeltetéssel és karbantartással megbízott vállalkozóval 
együttműködve. Megszervezi és felügyeli a léginavigációs berendezések rendszeres légi 
ellenőrzését a 68/2011. NFM rendelet alapján. A karbantartások és ellenőrzések során feltárt 
rendellenességek kapcsán NOTAM-ok kiadását kezdeményezi. 

10.3.2 Léginavigációs és kommunikációs rendszer-felügyelők, CNS koordinátor 

Elvégzi a felügyelete alá tartozó berendezések hibafeltárását és javítását. Biztosítja a 
navigációs berendezések (ILS, DME, NDB-k) rendszeres karbantartását az üzemeltetéssel 
és karbantartással megbízott alvállalkozóval együttműködve. Végrehajtja a fénytechnikai 
berendezések (futópálya-fények, akadályfények áramellátásának és vezérlésének) 
karbantartását az üzemeltetéssel és karbantartással megbízott vállalkozóval. 

Alábbiakért felel: 

• a napi ellenőrzések végrehajtásáért (a Forgalmi és Járatkiszolgálási Osztállyal 
közösen végzi, a repülőtéri repüléstájékoztató szolgálattal együttműködve); 

• az üzemi/ellenőrzési napló vezetéséért, aláíratásáért; 

• törzskönyvek vezetéséért, külső vállalkozóval együttműködve; 

• a kiadott karbantartási feladatok elvégzéséért. 

Alábbiakban részt vesz: 

• heti, havi, negyedéves, és éves ellenőrzések végrehajtásában; 

• a féléves légi, illetve azt megelőző földi ellenőrzésben; 

• egyéb földi és légi ellenőrzésben; 

• a karbantartási feladatok elvégzésében; 

• a meghibásodások javításában. 

10.3.3 Műszerészek, technikusok 

Elvégzi a felügyelete alá tartozó berendezések hibafeltárását és javítását. 

Alábbiakért felel: 
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• a napi ellenőrzések végrehajtásáért (forgalmi és járatkiszolgálási koordinátorral 
közösen végzi); 

• a hibajelentő napló vezetéséért, aláíratásáért; 

• a kiadott karbantartási feladatok elvégzéséért. 

Alábbiakban részt vesz: 

• heti, havi, negyedéves, és éves ellenőrzések végrehajtásában, 

• a féléves légi, illetve azt megelőző földi ellenőrzésben, 

• egyéb földi és légi ellenőrzésben 

• a karbantartási feladatok elvégzésében, 

• a meghibásodások javításában. 

10.3.4 AFIS – repülőtéri repüléstájékoztató szolgálat 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtéren repülőtéri repüléstájékoztató szolgálat, tehát AFIS 
üzemel, amely légiforgalmi szolgáltatást a Tréner Kft. nyújt. 

Alábbiakért felel: 

• a toronyberendezések napi ellenőrzéséért. 

Részt vesz: 

• havi, negyedéves, és éves ellenőrzések végrehajtásában, 

• a légi ellenőrzésben, 

• a karbantartási feladatok elvégzésében. 

10.3.5 A navigációs berendezések, rendszerek és eszközök üzemeltetéséhez és 
ellenőrzéséhez bevont külső szervezetek 

A navigációs szolgáltatás folyamatos biztosításához szükséges külső vállalkozások, mint 
közüzemi szolgáltatók, szervizszolgáltatók, szakértők bevonása is szükséges. A 
szolgáltatáshoz nélkülözhetetlen külsős beszállítói kör szakmai feltételeit a repülőtér saját 
erőit figyelembe véve a műszaki igazgató határozza meg. 

Figyelembe veszi a kiszemelt cég: 

• szakmai hátterét, 

• alkalmazotti körét, 

• megbízhatóságát, 

• erőforrás ellátottságát, 

• pénzügyi hátterét, 

• tulajdonosi körét, 

• földrajzi elhelyezkedését, 

• várható reagálási idejét. 

A repülőtér-üzemeltető repülésvédelmi igazgatója elvégzi a kiválasztott szakmailag alkalmas 
cégek és személyek háttérvizsgálatát. A műszaki igazgató és repülésvédelmi igazgató 
javaslatot tesz a repülőtér-üzemeltető ügyvezetőjének a külsős beszállító végső 
kiválasztására, valamint a szükséges szerződések megkötésére. 
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A navigációs szolgáltatás folyamatos biztosítására a repülőtér szerződéseket kötött az alábbi 
szolgáltatókkal (távközlés, energia, szerviz, valamint, a szükséges külső beszállítókkal): 

• ON-AIR Kft. – navigációs és fénytechnikai berendezések karbantartása, 

• T-Systems Zrt. – telefon fővonalak és internet szolgáltatása, 

• E-ON Zrt. – energiaszolgáltatás, 

• HungaroControl Zrt. – adatszolgáltatás, bérlet vonal szolgáltatása. 

• PRO-M Zrt. - Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer üzemeltetése, 
karbantartása 

• Tréner Kft. – repülőtéri repüléstájékoztató szolgálat 

• TeGe Elektronik Ipari Automatizálási Kft. – légi ellenőrzés 
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11 Repülőtéri felszerelések ellenőrzése és karbantartása 

A repülőtéri felszerelésekre vonatkozó előírások tekintetében az AM.E.10-es fejezetében 
szereplő Légiforgalmi berendezések karbantartás-irányítási kézikönyve az irányadó. A 
repülőtéri légiforgalmi felszerelések listái az LHDC_MAINT_A001 mellékletben kerülnek 
felsorolásra. 

A karbantartás-irányítási kézikönyvben, illetve annak mellékleteiben kerültek 
meghatározásra az egyes területekre vonatkozó karbantartási utasítások: 

• LHDC Karbantartás-irányítási kézikönyv (törzsdokumentum) 

• LHDC MAINT A001 Berendezések listája 

• LHDC_MAINT_A002A_002_Szerződéses partnerek_CAP_frissítés 

• LHDC_MAINT_A003A_003_Törzskönyv 

• LHDC_MAINT_A004_Karbantartás_tervezés 

• LHDC_MAINT_A005_karbantartás végrehajtás 

• LHDC_MAINT_A006_Hibajavítás 

• LHDC_MAINT_A007-A karbantartás és javítás monitorozása 

• LHDC_MAINT_A_008_Repülőtéri fénytechnikai berendezések karbantartási 
utasítása 

• LHDC_MAINT_A_009_Villamosenergia-ellátás karbantartási utasítás 

• LHDC_MAINT_A_010_Mozgási területek burkolt felületeinek karbantartási utasítása-
2 

• LHDC_MAINT_A_011_Kerítésrendszer_karbantartási_utasítása 

• LHDC_MAINT_A_012_GSE_Karbantartási_utasítás 

• LHDC_MAINT_A_012_1_GSE_jégtelenítő berendezések karbantartási utasítása 

• LHDC_MAINT_A_013_Épületek_Karbantartása 

A karbantartási stratégia végrehajtása a speciális repülőtéri berendezések esetében a 
Műszaki Igazgatóság feladata, míg a repülőtér-üzemeltető az összes épület karbantartását 
szerződött partnerrel, a DKK-val végezteti. A monitorozási tevékenységet a műszaki igazgató 
irányítja, a műszaki koordinátorral együttműködve. 
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12 Mozgási terület karbantartása 

12.1 Burkolt és burkolatlan felületek, vízelvezető rendszer 

A repülőtér forgalmi üzemeltetés napi tevékenységének része a mozgási terület teljes 
egészére kiterjedő ellenőrzési, dokumentálási és jelentési rendszer. Ezen rendszer keretén 
belül az előtér ügyelet feladata az ellenőrzések elvégzése az alábbi pontok biztosíthatósága 
érdekében: 

• a futópályák felületeinek megfelelő súrlódási együtthatójának és alacsony gördülési 
ellenállása, illetve a felület szennyezettségének elkerülése, illetve a szennyeződések 
mielőbbi eltávolítása, megszüntetése érdekében; 

• a gurulóutak és előterek, légijármű állóhelyek és eszköztároló helyek felület 
szennyezettségének elkerülése, illetve a szennyeződések mielőbbi eltávolítása, 
megszüntetésé érdekében; és 

• a burkolt felületekhez kapcsolódó vízelvezető rendszerek, csatornák megfelelő 
állapota érdekében. 

A repülőtér-üzemeltető mind szervezeti, mind eljárásai szintjén olyan rendszert működtet, 
amely képes hatékonyan kezelni az ellenőrzés során feltárt rendellenességeket, 
hiányosságokat. 

A burkolt felületek és azok vízelvezető rendszereivel kapcsolatos ellenőrzési és javítási 
tevékenységét az E27 – Mozgási területek ellenőrzése és a Debrecen Nemzetközi Repülőtér 
Légiforgalmi berendezések karbantartás-irányítási kézikönyve írja le. 

12.2 Túlterheléses műveletek (overload operations) 

Részletes leírás az AM.E.28 – „Repülőtér magasabb kódjelű légi járművek általi használata” 
pontban található. 
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13 Repülőtéri munkálatok 

A repülőtér-üzemeltető a légijármű-forgalmi területek biztonságos működtetése érdekében 
eljárások rendszerét működteti annak érdekében, hogy: 

• a biztonságos repülőtéri üzem garantált legyen a munkavégzések alatt is, 

• a munkavégzések szakszerű elvégezhetősége biztosított legyen a normál napi üzem 
mellett is. 

A karbantartási és fejlesztési folyamatokhoz kapcsolódó tevékenységet a hetente tartandó 
koordinációs egyeztetés rendszerén belül lehet tervezni és végrehajtani, melyek az alábbi 
főbb szempontokat veszik figyelembe: 

• A munkálatokat minden esetben tervezetten a munkavégzést megelőző hét 
csütörtökéig be kell jelenteni a forgalmi és földi kiszolgálási igazgatóságnak, 
meghatározva a munka jellegét, helyét, idejét. 

• Kizárólag bejelentett és az üzemeltető által írásban engedélyezett munka végezhető 
a forgalmi területen. 

• Nem tervezett munka nem végezhető (Ez alól kivétel az emberéletet, vagy a 
vagyonmegőrzést célzó azonnali hibaelhárítás) 

• A forgalmi területen munkát végezni, kizárólag annak zárt, az aktív mozgási területből 
kivett állapotában lehetséges. 

• Munkavégzés miatt a forgalomból kivenni területeket, ütemezetten, kizárólag az 
aktuális forgalmi helyzethez igazítva lehet. 

• A fenti esetekben is kötelező betartani a forgalmi területen működő gépjárművekre és 
személyekre vonatkozó szabályokat (láthatósági mellény, jelzőfények, rádiókapcsolat, 
válasz jeladó). 

• A munkavégzés céljából a repülőtér forgalmi területeiből kivett területet a repülőtér-
üzemeltető minden esetben a következő eljárásokkal izolálja a légiforgalomtól: 

o légijármű mozgás csak felvezetéssel (Follow-me) lehetséges; 
o a lezárt területeken vagy az azokra bevezető szakaszokon a repülőtér 

fénytechnikai elemei kikapcsolt állapotban tartandók; és 
o minden esetben NOTAM kerül kiadásra a munkavégzésről, amely jól 

azonosíthatóan tartalmazza a munkavégzés helyszínét. 

• A munkálatokat a Forgalmi és Járatkiszolgálási Osztály és az érintett terület 
biztonságos működésért felelős operatív egységtől (AFIS) kiadott engedély birtokában 
és az abban foglaltak maradéktalan betartásával lehetséges. 

• Szükség esetén az egyes munkavégzésekről, és az ahhoz kapcsolódó 
korlátozásokról a repülőtér-üzemeltető megfelelő módon tájékoztatja az érintettek 
körét. (NOTAM, e-mail formájában). 

A napi működést biztosító karbantartás jellegű munkálatoknál is kötelező a fenti pontok 
betartása, valamint a tevékenység megfelelő naplózása. 

A jelentős, egyedi karbantartási, vagy építései munkálatokat megelőzően szakmai 
egyeztetések lefolytatása szükséges, bevonva az érintett forgalom szervező és biztosító 
egységek képviselőit, kiegészítve a kivitelezést végző cég felelős munkavezetőjével, 
meghatározva a munkálatok légi forgalomra gyakorolt hatásait. 
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Amennyiben szükséges a munkálatok során rendszeres egyeztetéseket kell biztosítani a 
folyamat rendszeres nyomon követése érdekében. 

A kivitelező cég munkatársait megfelelő képzésben kell részesíteni kiemelve a forgalmi 
terület veszélyeit, hatását, azok elkerülését, illetve a szükséges dokumentálási feladatokat. 

Amennyiben a munkálatokban résztvevők rendszeresen igénybe vesznek minősített forgalmi 
területek, úgy az előtér ügyelet köteles külön eljárásban gondoskodni a terület fokozottabb 
inspekciójáról, takarításáról, és a munkát végző cég biztonságos áthaladásáról. 

Amennyiben a munkálatok emelőeszköz (torony, vagy autódaru) igénybevételével járnak, 
úgy kötelezően akadályvilágítást kell alkalmazni az eszközökön. 

Az egyedi építési és karbantartási munkálatoknál is kötelezően alkalmazni kell a fenti 1-től 
9-ig terjedő pontokat, valamint a tevékenységet kötelező naplózni. 

Minden eseti jellegű munka előtt a forgalmi és földi kiszolgálási igazgatóság előírást ad ki (3. 
függelék – Tevékenység irányítási utasítás), melyben kommunikálja a munkaterületre és 
környezetére alkalmazandó biztonsági szabályokat (pl.: üzemen kívüli terület jelzése, 
megvilágítása, lezárt futópálya és gurulóút jelzések megfelelő elhelyezése stb.). 

13.1 Az építési és karbantartási munkálatok megtervezése, koordinálása 
és kivitelezése 

Minden nemű karbantartási, vagy fejlesztési célú munkavégzési igényt a Műszaki 
Igazgatóság részére az azt megelőző hét csütörtök 12:00-ig be kell jelenteni. 

A fenti határidőnél később érkező igények a tervezési koordinációs folyamat lezárása céljából 
csak a következő hét csütörtök 12:00-ig leadott igényekkel van mód kezelni. 

13.2 Légiforgalmi szolgálattal (ATS) való kommunikáció rendje 

Az információátadás és a kommunikáció részletes szabályait az AM.E.9.1 – Légiforgalmi 
szolgálattal (ATS) való kommunikáció rendje fejezet tartalmazza. 
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14 Előtér-menedzsment 

Az Előtérügyeleti szolgálat repülésbiztonsági felelősségi köre a futópályára, a futópályához 
tartozó futópálya sávokra, a navigációs fénytechnikai eszközökre, a gurulóutakra, és vizuális 
segédeszközökre terjed ki. 

A Forgalmi és Járatkiszolgálási Osztály elsősorban az előterek repülésbiztonsági állapotáért 
felel. 

Repülésbiztonsági követelmények: 

• A repülésbiztonsági utasítások, technológiai utasítások betartása; 

• A repülésbiztonsági események megelőzésére való törekvés; 

• Észlelt repülésbiztonsági események jelentése; 

• A biztonsági zónában végzett munka szabályainak betartása; 

• Megfelelő kommunikáció az AFIS szolgálattal, és más érintett felekkel; 

• Megfelelő együttműködés a repülésbiztonsági események kivizsgálásában; 

• Fékhatásmérés; 

• Az ICAO szabványnak megfelelő kézjelek használata; 

• Pályaállapot adatok közlése; 

• Üzemelés biztosítás a megfelelő pályaállapotok figyelembevételével; 

• Illetéktelen ember, állat, akadály, vagy FOD, a mozgási területre kerülésének 
megakadályozása; 

• Fénytechnikai eszközök ellenőrzése. 

14.1 Légi járművek átadása a légiforgalmi tájékoztató szolgálat és az 
előtér-menedzsment között  

A repülőtér-üzemeltető gondoskodik arról, hogy a repülőtéren a földi mozgást ellenőrző és 
vezérlő rendszer működjön. A Debrecen Nemzetközi Repülőtéren a földi mozgásokat a 
Tréner Kft. koordinálja a repülőtér-üzemeltető Forgalmi és Járatkiszolgálási Osztályával 
együttműködve. 

A földi mozgást ellenőrző és vezérlő rendszer figyelembe veszi az alábbiakat: 

• a légi forgalom sűrűsége; 

• a látási viszonyok a tervezett műveletek alatt; 

• a pilóta orientációjának szükségessége; 

• a repülőtér elrendezésének összetettsége; és 

• járművek mozgása. 

A földi mozgást ellenőrző és vezérlő rendszer úgy lett kialakítva, hogy segítse a légijárművek 
és a járművek véletlen behatolásának megelőzését az aktív futópályán. A rendszernek 
segítenie kell a légijárművek közötti, illetve a légijármű és a járművek vagy tárgyak közötti 
ütközések megelőzését a mozgási terület bármely részén. 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtérre érkező légi járművek a repülőtér megközelítését, a 
használatos futópályára történő le- és felszállási manővereket, valamint a futópálya 
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elhagyását ill. a futópályára történő belépést az AFIS-sal történő kétoldalú 
rádiókommunikáció alapján végzik. 

Az érkező légi járművek földi mozgásának koordinációját AFIS a légijármű állóhelyre történő 
beállását követően az előtér ügyelet részére átadja. 

Az induló légijárművek földi mozgásának koordinációját az előtér ügyelet a légijármű 
hajtóműveinek indítását követően az AFIS részére átadja. 

További eljárások az AM.E.16.4 – „Járművek közlekedésének szabályai”; az AM.E.16.5 – „A 
belterületi gépjárművek és kiszolgáló járművek parkolási szabályai” és az AM.E.16.6 – 
„Sebességkorlátozások” pontban találhatóak. 

14.2 Állóhely kiosztás 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtér forgalmi előterén található légijármű állóhelyek kiosztása 
– a kategóriára vonatkozó biztonsági távolságok figyelembevételével - a következő:  

• 1-3. állóhely: a menetrend szerinti és charter, C kategóriás légijárművek számára 
kijelölt állóhelyek. Az állóhelyek kiosztásánál a menetrend szerinti járatok beállítása 
élvez sorrendi elsőbbséget minden esetben. Ezekre az állóhelyekre minden egyéb, 
előzőekben felsoroltakon kívüli légijármű beállítása tilos; 

• 4-5. állóhely: a B kategóriás, nem menetrend szerinti légijárművek beállítására 
szolgál, sorrendi megkötés nélkül; 

• 6-13. állóhely: az A kategóriás légijárművek beállítása történik, sorrendi megkötés 
nélkül 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtér forgalmi előterén található légijármű állóhelyek felfestése 
és a gurulási nyomvonal alapján az állóhelyek önjáró állóhelyek, pushback eljárásra 
lehetőség nincs. 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtéren a légijárművek beállítását minden esetben a forgalmi 
előtéren felfestésre került, sorszámmal ellátott, légijármű kategóriának megfelelő légijármű 
állóhelyek alapján kell elvégezni.  

Állóhely korlátozást tehet szükségessé szennyezés, burkolat sérülés stb. az útvonalon, vagy 
az állóhelyen. Ilyenkor a korlátozott területet akadály jelző bójákkal kell jelölni. Tilos az 
előtéren szennyezett állóhelyre légijárművet beállítani. 

Minden indokolt esetben előzetesen jelezni kell hajtóműpróba szükségességét, amelyre 
biztonsági előírások és érvényben lévő eljárások (földi kiszolgálási eljárások, tűzoltó és 
kényszerhelyzeti eljárások) figyelembevételével a légijármű személyzete külön egyeztet az 
AFIS szolgálattal. A repülőgép állóhelyét úgy kell kiválasztani, hogy a keletkező nagy 
sebességű hajtóműszél semmiképen sem tehessen kárt a környezetben, valamint az 
esetleges hajtómű tűz esetén a tűzoltó járművek jól megközelíthessék az állóhelyet. 

Helikopter leszállítása a futópályán, vagy az előtér foglaltságát figyelembe véve az előtéren 
lehetséges. Az állóhelyet légi gurulással közelíti meg. Parkolása, indítása előzetes 
egyeztetés szerint történik úgy, hogy a többi parkoló repülőgépet a rotorszél ne 
veszélyeztesse. A már itt parkoló helikopter közelébe csak az induláskor várható rotorszelet 
figyelembe véve lehet más légijárműveket parkoltatni. 
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14.3 Hajtómű indítás és hátratolás 

A járat indulása esetén a Forgalmi és Járatkiszolgálási Osztály feladata az adott légijármű 
futóműveihez elhelyezett féktuskók eltávolítása a légitársaság szabályozásának 
megfelelően, valamint a légijármű indítása interphone headset használatával. 

Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető körülmények észlelésekor a hajtóműpróbázást, 
indítást azonnal meg kell szakítani.  

A légijármű beállítását megelőzően ill. az indítási hozzájárulás előtt a Forgalmi és 
Járatkiszolgálási Osztálynak meg kell győződnie arról, hogy a légi jármű közelében 
akadálynak minősülő eszköz, személy nincs-e, ill. a légijármű állóhely szennyeződésmentes.  

A repülőtér egyéb területein a hajtóműindítást a légi jármű személyzete csak a saját 
felelősségére hajthatja végre. A repülőtér-üzemeltető a repülőtér nyitvatartási idején belül, a 
típushoz előírt tűzoltó kategóriának megfelelő szolgálatot biztosítja.  

A hajtómű indítást a Forgalmi és Járatkiszolgálási Osztály vizuális jelek alapján (ICAO 
kézjelek gyűjteményében meghatározott módon) engedélyezi, a légi jármű személyzetének 
erre irányuló kérését követően. A hajtómű indításra vonatkozó engedély megadását 
megelőzően a Forgalmi és Járatkiszolgálási Osztály felelős azért, hogy a hajtóművek 
beindítása élet és vagyonbiztonságot ne veszélyeztessen, a légi jármű állóhelyen és annak 
közelében a Forgalmi és Járatkiszolgálási Osztályon és a felvezető autón kívül személyek, 
kiszolgáló eszközök és járművek ne tartózkodjanak, a légi jármű kategóriának megfelelő 
hajtómű veszélyzónákon belül személyek, kiszolgáló eszközök és járművek ne 
tartózkodjanak, továbbá semmilyen akadály ne legyen.  

Mind indítás, mind repülőgép fogadás esetén az alábbi kérdéseket kell a Forgalmi és 
Járatkiszolgálási Osztálynak ellenőrizni, végiggondolni: 

• Elegendő méretű hely áll-e rendelkezésre a repülőgép gurításához, beállításához, 
parkoltatásához? 

• Az előtér forgalmi helyzete lehetővé teszi-e a gép mozgását, parkoltatását? 

• Biztosított-e a megfelelő láthatóság, elegendőek-e a fényviszonyok, szükség esetén 
rendelkezésre állnak-e a világító jelzőbotok, a kritikus helyeken világító jelzőbóják 
vannak-e telepítve? 

• Viselik –e az előtéren mozgók a láthatósági mellényeket?  

• Nem kell-e tartani attól, hogy valamely jármű elvakítja a gurulást, indítást végző 
pilótaszemélyzetet. 

• Megfelelően tiszta-e az előtér?  

• Nincsenek-e elhagyott akadályt jelentő tárgyak, féktuskók, kötelek, útiholmik, 
járművek?  

• Meg van-e a megfelelő szemkontaktus az előtéren tartózkodókkal?   

• Elegendően távol, és jól kézben tartja-e az előtéren tartózkodó utasok és 
személyzetek mozgását a melléjük beosztott kísérő? 

• Nincs-e valamiféle egyéb mozgás a körzetben, ami várhatóan akadályt jelentene a 
gép gurítása során? 

Hajtómű indítást megelőzően minden esetben a Forgalmi és Járatkiszolgálási Osztály felelős 
a FOD ellenőrzés végrehajtásáért, az esetleges FOD eltávolításáért. 



 

REPÜLŐTÉRI KÉZIKÖNYV 
változat: 6 

oldal: 76 / 102 

 

A dokumentum érvényességéről nyomtatás vagy letöltés esetén meg kell győződni! 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtéren az állóhelyek önjáró állóhelyek, hátratolási eljárásra 
nincs lehetőség. 

Tiltások: 

Hajtómű indításakor, illetve a működő hajtómű mellett TILOS a légi járműre csomagok, áruk 
elhelyezése, ill. utasok ki- és beszállása.  

Légcsavaros hajtóművek indításakor, valamint leállításuk után a légcsavar teljes megállásáig 
a légcsavar síkjában és arra merőlegesen 15 m távolságon belül tartózkodni TILOS!  

Sugárhajtóművek indításakor, valamint leállításuk után azok teljes megállásig a hajtómű 
hossztengelyében a belépőéltől számított 10 m, a kilépőéltől 30 m távolságon belül 
gépjárművel vagy gyalogosan tartózkodni, gépjárművel közlekedni TILOS!  

Helikopterek indításakor, illetve leállításakor a rotorok teljes megállásáig, a rotorok végétől 
számított 15 m-en belül gépjárművel vagy gyalogosan tartózkodni TILOS!  

A féktuskók eltávolítását a légijármű kapitánya részére a ICAO által elfogadott kézjelek 
segítségével jelezni kell.  

Az előtéren és a kijelölt állóhelyeken a hajtóműindítást a légi jármű személyzete 
kezdeményezi kétoldalú rádiókapcsolatot tartva az AFIS szolgálattal. Az indításhoz az adott 
légijármű típushoz előírt tűzoltási kategória jelenléte szükséges.  

A hajtóműindítás befejezése után a légi jármű jelezze gurulási szándékát az AFIS-nak és az 
előtér ügyeletnek.  

Felvezető gépkocsi használata esetén a „FOLLOW ME” vezetője felel az 
akadálymentességért, a biztonságos gurulásért.  

Fontos szabály: a légijármű beállítást és indítást végző Előtér Ügyeletes a tevékenysége 
teljes időtartama alatt a légijármű bal oldali hajtóműve felőli oldalon, a légijármű kapitánya 
számára jól látható helyen kell tartózkodjon annak érdekében, hogy jelzéseit a légijármű 
kapitánya egyértelműen észlelhesse.  

14.4 Repülőgép-beállítás és felvezetés 

A repülőtér-üzemeltető szabályozást alkotott a légijárművek bevezetésének, a forgalmi 
előtéren való beállításának és kivezetésének szakszerű és hatékony végrehajtása 
érdekében. 

A légijárművek érkezésekor és indulásakor alkalmazott folyamatokkal kapcsolatban bővebb 
információt a Földi mozgást ellenőrző és vezérlő rendszer (SMGCS) eljárás 9. és 10. fejezete 
tartalmaz. 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtéren a légi járművek beállítása az ICAO szabványnak 
megfelelő kézjelek egyértelmű használatával valósul meg. A Forgalmi és Járatkiszolgálási 
Osztály felelős az ICAO kézjelek alapján történő légi jármű beállítás biztonságáért.  

Légi jármű beállítást megelőzően minden esetben a Forgalmi és Járatkiszolgálási Osztály 
felelős a FOD ellenőrzés végrehajtásáért, az esetleges FOD eltávolításáért. 

A Forgalmi és Járatkiszolgálási Osztály végzi a légijárművek földi mozgásának 
koordinációját, feladatkörük kiterjed az adott járat érkezése esetén a légijármű felvezetésére 
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a gurulóúton keresztül a forgalmi előtérre megkülönböztető jelzést használó „Follow-me” 
gépjármű használatával, valamint a megfelelő biztonsági távolsággal rendelkező előtéri 
állóhelyre történő beállítása a felfestett előtéri beállítási és gurulási nyomvonal követésével. 
Ezt követően a Forgalmi és Járatkiszolgálási Osztály köteles a légijármű piros színű 
ütközésmegelőző (anti-collision) villogó fényei kikapcsolását követően a légijármű futóműveit 
féktuskók használatával befékezni, valamint ennek tényét azt követően a légijármű kapitánya 
részére kézjelekkel jelezni. 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtér forgalmi előterén található légijármű állóhelyek felfestése 
és a gurulási nyomvonal alapján az állóhelyek önjáró állóhelyek, pushback eljárásra 
lehetőség nincs. 

A féktuskók elhelyezési pontjaira vonatkozóan elsődlegesen az adott légitársaság 
szabályzatát kell alkalmazni. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, fő szabályként a 
légijármű orrfutója és bal oldali főfutója elé és azok mögé szükséges a féktuskókat úgy 
elhelyezni, hogy 1 cm rés maradjon a futómű és a féktuskók között. A féktuskók 
pozícionálását a légijármű kapitánya részére az ICAO által elfogadott kézjelek segítségével 
jelezni kell. 

A 25 csomónál nagyobb erejű szél vagy éjszakai pihenő járat esetén minden futómű elé és 
mögé féktuskók elhelyezése kötelező. 

A parkoló repülőgépek sértetlensége fontos repülésbiztonsági feladat. A parkoló repülőgépek 
épségét az előtér ügyelet biztosítja. Ennek érdekében a parkoló repülőgépet:  

• be kell fékeztetni, 

• féktuskókkal a főfutókat, de legalább az orrfutót rögzíteni kell, 

• valamint a forgalmi viszonyoknak megfelelően ki kell bójázni. 

Meg kell akadályozni, hogy idegenek a repülőgépben kárt tegyenek. Földi gépmozgásokkor, 
parkoltatáskor megfelelő távolságot kell a gépek között tartani. 

14.4.1 Az előtérügyeleti szolgálat felszerelései 

Megfelelő látási viszonyok és nappali munkavégzés esetén a légijárművek beállításakor és 
indításakor a Forgalmi és Járatkiszolgálási Osztály kötelező tartozékai a következők:  

• sárga színű láthatósági mellény; 

• zajvédő fültok;  

• adóvevő készülék;  

• headset a pilótákkal történő kommunikációhoz. 

Rossz látási viszonyok és sötétedés utáni munkavégzés esetén a légi járművek beállításakor 
és indításakor a Forgalmi és Járatkiszolgálási Osztály kötelező tartozékai a következők a 
fent felsoroltakon kívül:  

• 1 pár világító láthatósági marshaller bot; 

• vízlepergető láthatósági kabát 
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15 Előtéren alkalmazandó repülésbiztonsági előírások 

15.1 Megfúvásos balesetek elleni védelem 

A hajtómű indításra vonatkozó engedély megadását megelőzően a Forgalmi és 
Járatkiszolgálási Osztály felelős azért, hogy a hajtóművek beindítása élet és 
vagyonbiztonságot ne veszélyeztessen, a légi jármű állóhelyen és annak közelében a 
Forgalmi és Járatkiszolgálási Osztályon és a felvezető autón kívül személyek, kiszolgáló 
eszközök és járművek ne tartózkodjanak, a légi jármű kategóriának megfelelő hajtómű 
veszélyzónákon belül személyek, kiszolgáló eszközök és járművek ne tartózkodjanak, 
továbbá semmilyen akadály ne legyen. 

Tilos azon légi jármű állóhely közelében tartózkodni, amelyen érkező légijármű beállítása 
történik, vagy ahol légi jármű hajtómű indítást kezdeményeznek. Erre vonatkozó vizuális jel 
a légijármű törzsén található piros helyzetjelző fény (anti-collision flashlight) működése. 
Amennyiben a piros helyzetjelző fény üzemel, a Forgalmi és Járatkiszolgálási Osztály 
kivételével a légi jármű megközelítése, a légi jármű előtt vagy mögött történő elhaladás, 
tartózkodás gyalogosan és járművel is tilos. 

15.2 Üzemanyagfeltöltés szabályai 

A repülőtér és létesítményeinek magas fokú tűzvédelmét, a repülőtér üzemi területén 
folytatott tűzveszélyes tevékenység(ek) végrehajtásának technológiáját a tűz elleni 
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló repülőtéri „TŰZVÉDELMI 
SZABÁLYZAT” írja elő. 

A forgalmi előtéren üzemanyag-feltöltést, illetve rátöltést csak a tűzvédelmi- és a vonatkozó 
technológiai előírásoknak megfelelő tartálygépkocsiból az erre a feladatra kiképzett 
repülőtéri személyzet végezhet. Üzemanyagot csak az összes hajtómű leállítása után, 
földeléssel biztosított légi járműbe szabad tölteni. 

A töltés teljes ideje alatt a légi jármű tűzoltó kategóriájának megfelelő fokozatú tűzoltó 
szolgálat- és eszköz a készenléti helyen kötelesek tartózkodni. Az üzemanyag-feltöltés és 
rátöltés alatt és általánosan a forgalmi előtéren a dohányzás és nyílt láng használata 
SZIGORÚAN TILOS! 

TILOS a légi járművek üzemanyaggal való feltöltése, ha: 

• A repülőtér felett a repülőtér középpontjától számított 10 km-es körzetben villámlást 
és zivatar tevékenységet észlelnek; 

• A tűzoltó berendezés, a légi jármű légiüzemeltetési utasításában előírt berendezések 
hibája, hiánya estén 

• Zárt térben (hangárban). 

Üzemanyag feltöltés utasokkal a fedélzeten: 

• Az erre vonatkozó szabályokat a légijármű üzemben tartója köteles kidolgozni a 
nemzetközi és hazai jogszabályoknak, előírásoknak megfelelően és a repülőtér-
üzemeltetőjének eljuttatni. Amennyiben a szabályozás engedélyezi a tankolást, az 
alábbi alapszabályokat be kell tartani: 
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• Minden esetben VHF rádiókapcsolatot kell létesíteni a tankolást végző személy, a 
Forgalmi és Járatkiszolgálási Osztály előteres feladatokat végző tagja és a légi jármű 
személyzete között; 

• A légi jármű tűzoltó kategóriájának megfelelő fokozatú tűzoltó szolgálat- és eszköz a 
készenléti helyen kötelesek tartózkodni; 

• Fokozottan kell biztosítani a légi járműről történő mentési lehetőséget a légijármű első 
és hátsó ajtajához elhelyezett utaslépcsőkkel; 

• A szomszédos állóhelyeken egyidejűleg üzemanyag feltöltés, illetve rátöltés, valamint 
hajtóműindítás, járatás nem történhet; 

• A menekülési útvonalat szabadon kell hagyni; 

Ezen feltételek mellett engedélyezett az utasok ki- és beszállása ezen légi járműbe. 

Magán légi járművek üzemeltetői az üzemanyagtöltést saját felelősségükre a légi jármű 
üzemeltetési utasításában meghatározott módon a tűzvédelmi, üzemeltetési, környezet 
védelmi, és egyéb előírások betartásával végezhetik. 

Az üzemanyagfeltöltés egyéb vonatkozó szabályait az Üzemanyag kiszolgálási kézikönyv 
tartalmazza. 

15.3 FOD kezelése 

A FOD (Foreign Object Debris / Foreign Object Damage) jelentése: a futópályák, guruló utak 
és forgalmi előterek környezetében található hulladék. Tágabb értelmezésben ide tartoznak 
egyéb, a repülés biztonságára leselkedő veszélyek, így akár az élőlények (állatok) is. 

A repülőtér-üzemeltető valamennyi mozgási terület felületét karbantartja annak érdekében, 
hogy megelőzze az olyan szabadon mozgó tárgyak/törmelékek megjelenését, amelyek kárt 
okozhatnak a légi járművekben vagy megzavarhatják a légijármű- rendszerek működését, 
vagy azokat eltávolítsa.  

A Forgalmi és Járatkiszolgálási Osztály minden mozgási terület ellenőrzésekor kiemelt 
figyelmet fordít a FOD-okra és amennyiben talál, azt azonnal összegyűjti és eltávolítja. 

A FOD megelőző intézkedések világos és pontos utasításokat adnak a FOD megelőzés 
érdekében, illetve annak megszüntetéséhez. 

A repülőgépek kiszolgálása során, munka közben akaratlanul is a betonra kerülnek bizonyos 
tárgyak, bőröndcímkék, csomagolóanyagok stb., ezek különleges veszélyt jelentenek a 
repülőgépek biztonságos üzemelésére, ugyanis például a hajtóműbe kerülve balesetet 
okozhatnak. 

A repülőtér-üzemeltető törekszik a helyes FOD megelőző kultúra kialakítására, mivel a 
megfelelően tisztán tartott környezet nemcsak a vezetőség felelőssége, hanem az egyéneké 
is, a tiszta munkakörnyezet alapvető fontosságú a FOD megelőzéséhez. 

A repülőtér-üzemeltető kijelöl egy kapcsolattartó személyt a FOD kezelésére (forgalmi és 
földi kiszolgálási igazgató), akinek a feladatai: 

• létrehozza és végrehajtja a FOD megelőzési programot; 

• kialakítja és fenntartja a FOD Prevenciós Kultúrát a szervezeten belül; 

• megbizonyosodik, hogy a FOD megelőzési eljárásokat minden alkalmazza; 
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• a FOD kezelési előírások kidolgozás, közzététele, terjesztése; 

• rendszeresen biztosítani kell a FOD ellenőrzését; 

• a jelentett FOD események értékelése; 

• megbizonyosodik, hogy minden FOD esemény kivizsgálásra került és az eredmények 
a FOD adatbázisban rögzítésre került. 

A nyilvánosság és a tudatosság az egyik fontos eleme a hatékony FOD megelőzési 
programnak. A tudatosságot fenn kell tartani, poszterek, jelek és közlemények használatával.  

Minden, az AM.B.3.1 – „Képzési program” -ban felsorolt személynek képzést kell kapnia a 
FOD megelőzésében és megszüntetésében annak érdekében, hogy a repülőtér-üzemeltető 
növelni tudja a munkavállalók tudatosságát a FOD hatásaira vonatkozóan.  

A FOD megelőző és eltávolító program részeként FOD tartályokat kell elhelyezni a mozgási 
területeken könnyen elérhető helyekre. A tartályokat jelölni kell a könnyebb felismerést 
elősegítve. Annak érdekében, hogy a FDO ne tudjon kihullani a tartályból, megfelelő méretű, 
zárt és vízzáró kell, hogy legyen. A tartályokat rendszeresen (három naponta) üríteni kell. A 
FOD megelőző és eltávolító program részeként a Debrecen Nemzetközi Repülőtéren hetente 
egy alkalommal seprőgéppel előtér takarítást végzünk. 

Minden, az előtéren dolgozó személynek a következő gyakorlati pontokat maradéktalanul be 
kell tartani: 

• „ha látod a törmeléket, ne lépj át rajta - vedd fel és dobd ki!”; 

• a munkavégzés befejezése után azonnal meg kell tisztítani a munkaterületet; 

• azonnal be kell gyűjteni azokat a FOD-okat, amelyek potenciálisan nem látható vagy 
megközelíthetetlen helyekre „sodródhatnak”; 

• élelmiszer és ital fogyasztását kerülni/korlátozni kell a munkaterületen (előtéren); 

A FOD megakadályozása érdekében az összes karbantartási feladatot a megfelelő 
kézikönyvből kell elvégezni, melyek egyebek mellett segítséget nyújtanak a felhasznált 
anyagok kezelésében és az eszközök használatában.  

Általában azok, akik az előtéren dolgoznak, nem szándékosan okoznak FOD-okat a 
személyes tárgyak ellenőrzés hiányában. Amennyiben egy légijármű alkatrész hibája vagy 
meghibásodása okozott FOD-ot, minden esetben ki kell vizsgálni az érintett légijármű 
üzemeltetőjével együtt.  

Ha előfordul FOD esemény vagy baleset, azt pontosan azonostani kell a jövőbeli előfordulás 
megelőzése érdekében. 

A következő lépések útmutatóként szolgálnak a FOD események vagy balesetek 
kivizsgálásához: 

• vizsgálatot kezdeményezni kell (figyelembe véve az eset súlyosságát – a potenciális 
vagy tényleges FOD eseménynek/balesetnek egyensúlyban kell lennie a pénzügyi 
hatással a szervezetre);  

• az emberi tényezőknek szerves részét kell képezniük minden FOD kivizsgálásában; 

• adatok elemzése – eredendő ok meghatározása; 

• javító intézkedések kidolgozása és végrehajtása; 

• nyomon követés. 
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Az összegyűjtött adatokat adatbázisban kell tárolni elemzés céljából. 

15.4 Az alkalmazandó repülésbiztonsági előírások betartásának 
ellenőrzése 

A biztonsági előírások betartásáért és betartatásáért a szolgálatban lévő Előtér Ügyeletes 
felel, az előírások betartásának ellenőrzése a forgalmi csoportvezető feladata. Bárminemű 
eltérés, probléma, a feladatok elvégzése közben tapasztalt rendellenesség esetén a forgalmi 
csoportvezető köteles azonnal tájékoztatni a forgalmi és földi kiszolgálási igazgatót. 

Az előtérre repülésbiztonsági veszélyt jelentő tényezők a következők lehetnek: 

• A repülésbiztonsági utasítások, technológiai utasítások be nem tartása; 

• A repülésbiztonsági események megelőzésére való törekvés elmulasztása; 

• Észlelt repülésbiztonsági események jelentésének elmulasztása; 

• Az előtereken végzett munka szabályainak megsértése; 

• Nem megfelelő kommunikáció az AFIS szolgálattal, vagy más érintett felekkel; 

• Nem megfelelő együttműködés a repülésbiztonsági események kivizsgálásában; 

• Üzemelés nem megfelelő előtéri állapotok ellenére; 

• Ember, állat, akadály, szemét, törmelék, (FOD) az előtéren; 

• Az ICAO szabványos kézjelek szabálytalan használata; 

• A láthatóság szabályának megsértése, a láthatósági mellény viselésének, illetve a 
fényjelzők használatának megsértése; 

• A légi jármű személyzet elvakítása külső fényforrással; 

• A repülőgép kiszolgálási utasítások be nem tartása; 

• Az előtéri közlekedés szabályainak be nem tartása; 

• A parkoló gépek nem megfelelő beállítása, féktuskózása, nyűgözése. 
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16 Repülőtér közlekedési rendjének szabályai (RE-KRESZ) 

A repülőtér-üzemeltető eljárásokat vezetett be a mozgási területen dolgozó járművezetők 
képzésére, értékelésére és engedélyezésére, továbbá a repülőtér közlekedési rendjének 
szabályaira vonatkozóan. 

Az erre vonatkozó eljárást a Földi mozgást ellenőrző és vezérlő rendszer (SMGCS) eljárás 
5. fejezete részletezi. 
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17 A vadon élő állatok jelentette veszély kezelése 

A repülőtér-üzemeltető az E28 – Vad- és madárriasztás című eljárási utasításon keresztül 
biztosítja, hogy a vadvédekezési program megvalósuljon. 
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18 A repülőtéri akadályok kezelése és felügyelete 

A repülőtér-üzemeltető a Debrecen Nemzetközi Repülőtéren és annak környezetében 
figyelemmel kíséri a következőket:  

• az engedélyezési feltételekkel összhangban meghatározott akadályhatárolt és 
védelmi felületeket és a repülőtérhez kapcsolódó más felületeket annak érdekében, 
hogy a hatáskörébe tartozó, megfelelő intézkedésekkel csökkentse az e felületekre és 
területekre történő behatoláshoz társuló kockázatokat;  

• az akadályok jelölését és kivilágítását annak érdekében, hogy adott esetben a 
hatáskörének megfelelően eljárjon; és  

• az emberi tevékenységekkel és a területhasználattal járó veszélyeket annak 
érdekében, hogy adott esetben a hatáskörének megfelelően eljárhasson.  

A repülőtér-üzemeltető rendelkezik a figyelemmel kísért területen belüli akadályokhoz, 
fejleményekhez és más olyan tevékenységekhez társuló kockázatok csökkentésére szolgáló 
eljárásokkal, amelyek érinthetik a repülőtéren közlekedő, oda érkező vagy azt elhagyó légi 
járművek által végzett műveletek biztonságát. 

A légiközlekedési hatósággal együttműködésben meghatározott módon a repülőtér-
üzemeltető eljárásokat alkalmaz az akadályok elhelyezkedésében, a jelölésben, a 
világításban, a repülőtéren és a repülőtér körüli területeken folytatott emberi 
tevékenységekben és területhasználatban bekövetkező változások figyelemmel kísérése 
érdekében. Az ellenőrzés hatályát, korlátozásait, feladatait és felelősségi köreit az illetékes 
légiforgalmi szolgáltatókkal, a légiközlekedési hatósággal és más érintett hatóságokkal 
együttműködve kell meghatározni. 

A repülőtér-üzemeltető által ellenőrizendő repülőtéri környezet határait a légiközlekedési 
hatósággal együttműködve kell meghatározni, és azokat a területeket kell magába foglalnia, 
amelyek vizuálisan ellenőrizhetők a munkaterület ellenőrzései során. 

A repülőtér-üzemeltető eljárásokkal rendelkezik a repülőtéren és a környezetében az 
ellenőrzési eljárásokkal feltárt változásokkal kapcsolatos kockázatok csökkentése céljából. 
A repülőtér külső kerítésén kívüli akadályokkal vagy veszélyekkel összefüggő kockázatok 
csökkentésének hatályát, korlátait, feladatait és felelősségi köreit az érintett légiforgalmi 
szolgáltatókkal, a légiközlekedési hatósággal és más érintett hatóságokkal együttműködve 
határozza meg. 

Az emberi tevékenység és a területhasználat által okozott, elemzendő és csökkentendő 
kockázatok a következőket foglalják magukba: 

• akadályok és a keletkező turbulencia lehetősége; 

• veszélyes, megtévesztő és félrevezető fények használata; 

• nagy és erősen tükröződő felületek által okozott káprázó hatás; 

• láthatatlan sugárzás forrásai, vagy mozgó vagy rögzített tárgyak jelenléte, amelyek 
zavarják a légiforgalmi kommunikáció, a navigációs és a felügyeleti rendszerek 
teljesítményét, vagy hátrányosan befolyásolják azt; és 
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• a repülőtér közelében lévő nem légiforgalmi földi fény, amely veszélyeztetheti a 
légijármű biztonságát, és amelyet el kell nyomni, ki kell szűrni vagy más módon kell 
módosítani a veszélyforrás kiküszöbölése érdekében. 

18.1 Légiforgalmi akadályok kontrollálása és nyomon követése 

A repülőtér-üzemeltető a Légiforgalmi Tájékoztató Szolgálatot az AM.E.7.1.1 – „AIP 
módosítás” és az AM.E.7.1.2 – „NOTAM/SNOWTAM kiadás” pontok alapján értesíti. 

18.2 A repülőtéren és annak környezetében folytatott emberi 
tevékenységgel és területhasználattal összefüggő kockázatok 
figyelemmel kísérése és csökkentése 

A repülőtér-üzemeltető az akadályokkal kapcsolatban felmerült üzemelési és 
repülésbiztonsági kockázatokat az AM.B.2.2.5 – „A repülésbiztonsági kockázatok 
kezelésének folyamata” pont alapján kezeli. 

Az akadályok napi ellenőrzését a Forgalmi és Járatkiszolgálási Osztály szakszemélyzete az 
AM.E.9 – „Mozgási terület ellenőrzése” pont alapján végzi. 

Az akadályok rendszeres felmérését a DIA 5 évente elvégezteti a megfelelő szakértelemmel 
rendelkező alvállalkozóval. Változások esetén az előző pont alapján kell a Légiforgalmi 
Tájékoztató Szolgálatot és szükség szerint a légiközlekedési hatóságot értesíteni.  

Részletes információ az akadályokról, beleértve az akadály térképet az AM.D.6.7 – 
„Akadályok adatai” pontban található. 
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19 Repülőtéri kényszerhelyzeti terv 

A repülőtér-üzemeltető kényszerhelyzeti eljárásait a Kényszerhelyzetei Terv című 
dokumentum tartalmazza. 
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20 Repülőtéri tűzoltó szolgálat 

A repülőtér-üzemeltető biztosítja, hogy:  

• rendelkezésre álljanak a repülőtéri mentési és tűzoltó létesítmények, felszerelések és 
szolgáltatások;  

• az időbeni fellépés érdekében megfelelő felszerelések, tűzoltó anyagok és elegendő 
számú személyzet álljon rendelkezésre;  

• a mentő és tűzoltó szolgálatok személyzete megfelelően képzett, felszerelt és 
képesített legyen ahhoz, hogy a repülőtér környezetében folytasson tevékenységet;  

• a mentő és tűzoltó szolgálatok minden olyan alkalmazottjának, akit azzal bízhatnak 
meg, hogy légiközlekedési kényszerhelyzetekben intézkedjen, – a tevékenység 
típusát figyelembe véve – bizonyítania kell, hogy orvosilag alkalmas arra, hogy 
megfelelően végrehajtsa feladatait.  

A repülőtér-üzemeltető összeállítja és megvalósítja a repülőtér mentő és tűzoltó 
szolgálataiban résztvevő személyzet képzési programját.  

A repülőtér-üzemeltető megfelelő időközönként jártassági vizsgák segítségével biztosítja a 
folyamatos szakértelmet.  

A repülőtér-üzemeltető: 

• biztosítja, hogy megfelelő minősítéssel rendelkező és tapasztalt oktatók és 
vizsgáztatók vegyenek részt a képzési programban;  

• biztosítja, hogy megfelelő helységeket és eszközöket vesznek igénybe a képzés 
során.  

• a szakképzettségre, oktatásra és jártassági vizsgákra vonatkozó megfelelő 
nyilvántartást vezet, ily módon bizonyítva, hogy megfelel ennek a követelménynek;  

• ezeket a nyilvántartásokat kérésre a személyzet érintett tagjának rendelkezésére 
bocsátja; 

• amennyiben egy személy másik munkáltató alkalmazottja lesz, az üzemeltető az új 
munkáltató rendelkezésére bocsátja az adott személyre vonatkozó nyilvántartásokat.  

A repülőtéri mentő és tűzoltó szolgálatok védelmi szintjének váratlan körülmények miatti 
ideiglenes csökkentéséhez nem szükséges a légiközlekedési hatóság előzetes jóváhagyása. 

A mentési és tűzoltási eljárások részletes leírása – ideértve a létesítmények, a felszerelés, a 
személyzet és a tűzoltási követelmények teljesítésének módját – a „Debrecen Nemzetközi 
Repülőtér Tűzoltó szolgáltok kézikönyve” című dokumentumban található.  
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21 Mozgásképtelen légijármű eltávolítása 

A mozgásképtelen légijármű eltávolításának eljárása a Kényszerhelyzeti Terv 4.6.1 
Mozgásképtelen légijármű eltávolítása című fejezetben került rögzítésre. 
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22 Üzemanyag és más veszélyes anyagok kezelése és tárolása 

22.1 Üzemanyag tárolása és kezelése 

A repülőtér-üzemeltető üzemanyag-kezelésre és tárolásra vonatkozó eljárásait az 
Üzemanyag kiszolgálási kézikönyv tartalmazza.  

22.2 Veszélyes anyag tárolása és kezelése 

Az esetlegesen tárolandó veszélyes anyagok számára a 8. kapu mellett került kijelölésre a 
vonatkozó szabályozásnak megfelelő, zárható tároló ketrec. 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtér területén végzett veszélyes áru kezelés, valamint az e 
tevékenység során keletkező dokumentáció szabályozása a DIA Kft. Földi kiszolgálási és 
utaskezelési kézikönyvben található. 
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23 Csökkent látási viszonyok között végzett műveletek 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtér infrastrukturális elemei 550 m-es futópálya menti 
látástávolságig (RVR 550) tudják biztosítani a repülésbiztonság elfogadható szintjét. 

Az ezen érték alatti látástávolság esetén a repülőtéren légiforgalmi üzem bonyolítása nem 
lehetséges, ezért a fejezet nem alkalmazandó. 
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24 Téli időjárási viszonyok között végzett műveletek 

24.1 Hóeltakarítás és síkosságmentesítés 

A repülőtér-üzemeltető a légiforgalmi szolgáltatóval és más érintett felekkel 
együttműködésben eljárásokat dolgozott ki a téli időjárási viszonyok között végzett műveletek 
elősegítése céljából, amelyeket E18 – Hóeltakarítási és síkosságmentesítési kézikönyv című 
eljárási utasítás tartalmaz. 

24.2 Fékhatásmérés hóval vagy jéggel borított felületen 

A repülőtéren végzett fékhatás-mérésekért a Forgalmi és Járatkiszolgálási Osztály 
szakszemélyzete felelős. A fékhatás-mérésre vonatkozó eljárásokat az AM.E.9 – Mozgási 
terület ellenőrzése című fejezet tartalmazza. 
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25 Kedvezőtlen időjárási viszonyok között végzett műveletek 

A repülőtér-üzemeltető – a légiforgalmi szolgálatokkal és a repülőtéren tevékenykedő más 
érintett felekkel együtt – gondoskodik a kedvezőtlen időjárási viszonyok között, például erős 
szél, heves eső és vihar esetén végzett repülőtéri műveletek kockázatának csökkentéséhez 
szükséges eljárások létrehozásáról és végrehajtásáról, ideértve a futópálya működésének 
felfüggesztését is, amennyiben az feltétlenül szükséges (AM.E.7.1.2 – „NOTAM/SNOWTAM 
kiadás”). 

A repülőtér-üzemeltető navigációs felszerelésével, képzett személyzetével, kidolgozott 
eljárásaival biztosítja a csökkent - rossz látási körülmények közötti műveletek biztonságos 
végrehajtását.  

A kedvezőtlen időjárási viszonyok között végzett műveletekre vonatkozó eljárásokat a Földi 
mozgást ellenőrző és vezérlő rendszer (SMGCS) eljárás 12. fejezete tartalmazza. 
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26 Éjszakai műveletek 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtér éjszaka is üzemelő repülőtér. Jelen fejezetben definiált, 
az éjszakai üzemre vonatkozó speciális szabályokat a napnyugtát megelőző 30. perctől 
egészen a napkeltét követő 30. percig kell alkalmazni. 

Az éjszakai üzem során a korlátozott látás repülésbiztonsági veszélyeket rejt, továbbá a 
zajterhelés pedig a környező települések lakóit zavarhatja. 

A következő repülésbiztonsággal összefüggő szabályokat kell alkalmazni a repülőtér 
éjszakai üzemeltetése során: 

• a fénytechnikai berendezések üzemeltetése kötelező; 

• bármely a megközelítés, vagy az indulás irányából releváns fénytechnikai berendezés 
meghibásodása esetén annak kijavításáig a repülőtér nem üzemeltethető; 

• a földi járművek közlekedése esetén külön figyelmet kell fordítani a fényszórók és 
helyzetjelző lámpák üzemben tartására; 

• ügyelni kell arra, hogy a repülőtér vagy a légijárművek személyzetét, illetve az 
utasokat a jármű fényszóróival el ne vakítsuk; és 

• az előtéren a megengedett sebességet 30%-kal kell csökkenteni a nappali előíráshoz 
viszonyítva. 

A repülőtéri fénytechnikai berendezések, beleértve az előtér világítás működtetéséért az 
AFIS szolgálat felelős. 

A földi járművekre érvényes közlekedési szabályokat és az előtéren végzett földi kiszolgálás 
folyamataira vonatkozó szabályokat a Forgalmi és Járatkiszolgálási Osztály 
szakszemélyzete ellenőrzi. 

Áramszünet esetén az ILS, a fénytechnika, a torony épület, a terminál és a közeli navigációs 
állomás energiaellátását szükség esetén aggregátok veszik át automatikusan. 

Megjegyzés: A Debrecen Nemzetközi Repülőtér két irányú független 11kV-os betáplálással 
rendelkezik, amelyeken kettő darab 11kV/0,4kV-os transzformátor található (492, 493). A 
kétirányú hálózati betápláláson kívül a repülésbiztonságot érintő rendszerek és épületek 
(ILS, fénytechnika, rádió távbeszélő rendszer, torony) külön aggregátoros betáplálással is 
rendelkeznek. Hálózati kimaradás esetén az CS ADR.DSN.S.880 követelménypontban 
meghatározott P.A CAT I.-hez tartozó 1 másodperces időintervallumon belül automata 
hálózatfigyelő rendszer végzi az átkapcsolásokat, így biztosítva a folyamatos betáplálást. 



 

REPÜLŐTÉRI KÉZIKÖNYV 
változat: 6 

oldal: 94 / 102 

 

A dokumentum érvényességéről nyomtatás vagy letöltés esetén meg kell győződni! 

27 Radar és egyéb navigációs eszközök védelme 

A repülőtér-üzemeltetője a Debrecen Nemzetközi Repülőtéren és annak környezetében 
figyelemmel kíséri az engedélyezési feltételekkel összhangban meghatározott 
akadályhatárolt és védelmi felületeket és a repülőtérhez kapcsolódó más felületeket annak 
érdekében, hogy a hatáskörébe tartozó, megfelelő intézkedésekkel csökkentse az e 
felületekre és területekre történő behatoláshoz társuló kockázatokat. 

A légiforgalmi kommunikációt, a navigációs és felügyeleti rendszereket az ICAO 10. 
függelékének követelményeivel összhangban kell kialakítani és védeni. 

A navigációs eszközök üzemkészsége mellett nagyon fontos repülésbiztonsági szempont 
azok fizikai védelme is. 

A repülőtér kidolgozott védelmi tervvel, és kiképzett védelmi személyzettel rendelkezik. A légi 
oldalt a földi oldaltól egy szabványos ICAO kerítés választja el. A légi oldalra csak jogosult 
személyek léphetnek be. A légi oldalon állandó járőrtevékenységet végrehajtó FBŐ ellenőrzi 
az ott tartózkodás jogosságát. További információ az AM.E.8 – „Repülőtér mozgási területre 
való belépés szabályai” pontban. A légi oldali navigációs eszközök ilyen formán csak a 
jogosult személyek számára megközelíthetőek. 

A repülőtér területén lévő radar és rádiónavigációs berendezések telepítési helyének a 
hatásfokuk csökkenésének megakadályozása érdekében szükséges védelmi eljárásai, 
kiterjedően az alábbiakra: 

• a radar és rádiónavigációs berendezések közelében történő működés ellenőrzési 
szabályai – további információ: AM.E.10.2 – „Ellenőrzések gyakorisága, kiértékelése 
és intézkedések rendszere”; 

• a berendezések környezetében lévő talaj karbantartása – további információ: 
AM.E.12.1 – „Mozgási területe karbantartása” és E.13 „A repülőtéri munkálatok 
biztonságára vonatkozó eljárások”; 

• a mikrohullámú sugárzás veszélyére figyelmeztető jelzések felszerelése. 

Az eszközök fizikai védelmét a repülőtér védelmi tervében meghatározottak szerint kell 
biztosítani. 
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28 Repülőtér magasabb kódbetűvel rendelkező légi járművek 
általi használata 

28.1 Az eljárás célja 

Az eljárás célja, hogy a repülőtér-üzemeltető meghatározza azokat a feltételeket, melyek 
figyelembe vétele mellett a repülőteret a repültéri engedély feltételeiben szereplő kódbetűnél 
nagyobb kódbetűvel rendelkező légijárművek is képesek legyenek igénybe venni. 

28.2 Az eljárás felelőse(i) 

Jelen eljárás végrehajtásáért a forgalmi és földi kiszolgálási igazgató felelős. 

28.3 A repülőtéri infrastruktúra alapadatai 

A repülőtér infrastruktúrájának műszaki paramétereit az AM.C.5 és az AM.D.5 fejezetek 
rögzítik. 

A repülőtér Repülőtéri engedélyben foglalt referencia kódjele „4C”, tehát a referencia 
kódbetűje „C”. 

28.4 A vizsgált légijármű alapadatai 

Az eljárás végrehajtásához a nagyobb kódbetűvel rendelkező légijármű műszaki alapadatai 
közül a következők szükségesek: 

• a légijármű törzsének hossza; 

• a légijármű törzsének szélessége; 

• a légijármű törzsének föld feletti magassága; 

• a függőleges vezérsík föld feletti magassága; 

• a légijármű szárnyfesztávolsága; 

• a szárnyvégek biztonsági védőtávolsága; 

• a pilótafülke pozíciója; 

• a légijármű vezetőjének szemmagassága és az orrfutómű, illetve a fő futómű közötti 
távolság; 

• a főfutóművek külső keréksíkjának távolsága; 

• a légijármű tengelytávolsága; 

• az orrfutómű kormányrendszere; 

• a főfutóművek geometriája, abroncsnyomása; 

• a légijármű ACN paramétere; 

• a hajtómű(vek) műszaki paraméterei; 

• a repülési teljesítmény; 

• a légijármű tűzoltó mentő kategóriája; 

• a technológiai fejlődés. 

28.5 A végrehajtandó eljárás 

a) Változáskezelési eljárás lefolytatásának megindítása az AM.B.2.2.10 fejezet alapján. 
b) A légijármű alapadatainak bekérése a légijármű üzemeltetőjétől az AM.E.28.4 fejezet 

alapján. 
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c) Mozgásgeometriai vizsgálat lefolytatása (külső partner bevonásával). 
ca) Amennyiben a mozgásgeometriai vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a 

légijármű fizikai méreteiből adódóan az adott infrastruktúra elemre vonatkozó 
biztonsági védőtávolság nem teljesül, abban az esetben kockázatcsökkentő 
intézkedés alkalmazandó, ha az nem lehetséges, a légijármű nem fogadható a 
repülőtéren. 

d) A futópályára, gurulóút rendszerre és forgalmi előtérre vonatkozó PCN értékek 
összehasonlítása a légijármű ACN értékével. 

da) Amennyiben a futópálya PCN+PCN*5% értéke alacsonyabb, mint a légijármű 
ACN értéke, a légijármű nem fogadható a repülőtéren; vagy 

db) amennyiben a TWY A vagy a TWY B PCN+PCN*5% értéke alacsonyabb, mint 
a légijármű ACN értéke, a légijármű nem fogadható a repülőtéren; vagy 

dc) amennyiben a APRON forgalmi előtér PCN+PCN*5% értéke alacsonyabb, mint 
a légijármű ACN értéke, a légijármű nem fogadható a repülőtéren. 

e) A légijármű hajtómű teljesítményének figyelembe vételével a repülőtér TORA és LDA 
értékei, valamint a légijármű felszállásához és landolásához szükséges úthosszak 
összehasonlítása. 

ea) Amennyiben a futópálya TORA értéke alacsonyabbak, mint a légijármű 
felszállásához szükséges referencia úthossza, abban az esetben MTOW korlát 
alkalmazandó, ha az nem lehetséges, a légijármű nem fogadható a 
repülőtéren; vagy 

eb) amennyiben a RWY 04R futópálya irány LDA értéke alacsonyabb, mint a 
légijármű landoláshoz szükséges referencia úthossza, abban MTOW korlát 
alkalmazandó, ha az nem lehetséges, a légijármű nem fogadható a 
repülőtéren. 

f) A repülőtér tűzoltó mentő kategóriájának összehasonlítása a légijárműre vonatkozó 
tűzoltó mentő kategóriájával. 

fa) Amennyiben a légijármű fogadásához VII. kategóriánál magasabb repülőtéren 
alkalmazandó tűzoltó mentő kategória szükséges, a légijármű nem fogadható 
a repülőtéren. 

g) Az összehasonlítás eredményéről repülésbiztonsági értékelés késztése az 
AM.B.2.2.10 fejezet alapján. 

h) A repülésbiztonsági értékelés eredményeként meghatározott kockázatcsökkentő 
intézkedések bevezetése az AM.B.2.2.10 fejezet alapján. 

i) A változáshoz kapcsolódó részletes ütemtervbe a légiközlekedési hatóság előzetes 
jóváhagyási folyamatának beillesztése az AM.B.2.2.10 fejezet 139/2014/EU 
rendeletre vonatkozó kitétele alapján. 

j) A légiközlekedési hatóság előzetes jóváhagyásáról szóló határozatának 
kézhezvételét követően a magasabb kódbetűvel rendelkező légijármű fogadható a 
repülőtéren. 

Megjegyzés 1: A nagyobb kódbetűvel rendelkező légijármű kizárólag akkor kezdheti meg a 
repülőtér megközelítését, ha a repülőtéren mért futópálya keresztszél komponens értéke 
24,7 km/h-nál alacsonyabb értékű, ellenkező esetben a légijármű nem fogadható a 
repülőtéren. 
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Megjegyzés 2: Magasabb kódbetűvel rendelkező légijárművek műveletei az repülőtér éves 
műveletszámának max. 5%-át tehetik ki, az 5%-os határ túllépése esetén magasabb 
kódbetűvel rendelkező légijárművek nem fogadhatók a repülőtéren. 

Megjegyzés 3: A légiközlekedési hatóság által engedélyezett magasabb kódbetűvel 
rendelkező légijármű típus esetén, a légijármű a Megjegyzés 2-ben meghatározott éves 
mozgásszám korlát eléréséig végezhet műveleteket a repülőtéren. 

28.6 Dokumentáció és nyilvántartás 

A légiközlekedési hatóság által jóváhagyott magasabb kódbetűvel rendelkező 
légijárművekről és a jóváhagyási eljáráshoz kapcsolódó változáskezelési dokumentációról 
és határozatokról a forgalmi és földi kiszolgálási igazgató nyilvántartást vezet a „public\\” 
könyvtárban. 

Az egyes típusokhoz kapcsolódó dokumentációt a vonatkozó határozat visszavonásáig meg 
kell őrizni. 
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29 Tűzvédelmi intézkedések 

A repülőtér-üzemeltető eljárásokat dolgozott ki az alábbiak biztosítására: 

• dohányzás tiltása a mozgási területen, a repülőtér más műveleti területein vagy azon 
területein, ahol tüzelőanyagot vagy más tűzveszélyes anyagot tárolnak; 

• nyílt láng használatának, illetve tűzveszélyt okozó tevékenység tiltása: 
o a repülőtér azon területein, ahol tüzelőanyagot vagy más tűzveszélyes anyagot 

tárolnak; 
o a repülőtér mozgási területén vagy más műveleti területein, kivéve, ha erre a 

repülőtér-üzemeltető engedélyt ad. 

A repülőtér-üzemeltető eljárásokat dolgozott ki és meghatározza a felelősségeket a 
dohányzás vagy az esetlegesen tűzveszélyt okozó tevékenységek ellenőrzése terén. 
Továbbá ezen eljárásoknak elő kell irányozniuk a csökkentő intézkedések foganatosítását 
és alkalmazását, amikor az esetlegesen tűzveszélyt okozó szükséges tevékenységeket 
(például karbantartás stb.) kell engedélyezni. Az ilyen engedélyezett tevékenységek nem 
foglalhatják magukban a dohányzást a mozgási területen, a repülőtér egyéb műveleti 
területein, vagy a repülőtér olyan területein, ahol üzemanyag vagy más gyúlékony anyag 
tárolása történik. 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. trv., 
valamint a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről szóló 30/1996.(XII.6.) BM. rendelet, 54/2014 
(XII. 5.) BM rendelet alapján a munkahely tűzvédelemmel összefüggő feladatokat a DIA Kft. 
által üzemeltetett Debrecen Nemzetközi Repülőtér TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 
tartalmazza. 



 

REPÜLŐTÉRI KÉZIKÖNYV 
változat: 6 

oldal: 99 / 102 

 

A dokumentum érvényességéről nyomtatás vagy letöltés esetén meg kell győződni! 

30 Mellékletek 

1. melléklet: Alkohol/drog vizsgálati jegyzőkönyv ..............................................................100 
2. melléklet: Aerodrome chart ............................................................................................102 

3. melléklet: Area2_Aerodrome obstacles .........................................................................102 



 

REPÜLŐTÉRI KÉZIKÖNYV 
változat: 6 

oldal: 100 / 102 

 

A dokumentum érvényességéről nyomtatás vagy letöltés esetén meg kell győződni! 

1. melléklet: Alkohol/drog vizsgálati jegyzőkönyv 

ALKOHOL/DROG VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 

I. ALAPADATOK 

Vizsgálat helye  

Vizsgálat időpontja 

(az időpontot ÓÓ:PP; NN.HH.ÉÉÉÉ 
formátumban kell megadni) 

 

Vizsgálat indoklása 

(a megfelelő sor „X” karakterrel 
jelölendő) 

alapos gyanú felmerülése ☐ 

follow-up ellenőrzés ☐ 

súlyos repülőesemény vagy 
baleset bekövetkezése ☐ 

Vizsgálatot végző személy neve  

Vizsgálatot végző személy 
beosztása 

 

Vizsgálaton résztvevő tanú_1 
neve 

 

Vizsgálaton résztvevő tanú_2 
neve 

 

II. VIZSGÁLT SZEMÉLY ADATAI 

Vizsgálat alá vont személy neve  

Vizsgálat alá vont személy 
szervezeti egysége 

 

Vizsgálat alá vont személy 
beosztása 

 

III. VIZSGÁLATI EREDMÉNY 

Elvégzett vizsgálat 

(a megfelelő sor „X” karakterrel 
jelölendő) 

alkoholszondás vizsgálat ☐ 

drogteszt ☐ 

Alkohol befolyásoltságra vagy 
pszichoaktív anyagok, 
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gyógyszerek használatára utaló 
jelek 

Vizsgálati eredmény 
pozitív ☐ 

negatív ☐ 

A vizsgált dolgozó az észlelt 
jelekkel és a mérési eredménnyel 

kapcsolatban a következőket közli 

 

A vizsgálat eredménye nyomán 
végrehajtott intézkedések 

 

IV. NYILATKOZATOK 

A jegyzőkönyvben foglaltakat 
elfogadom, a vizsgálat 
eredményével egyetértek. 

 

 

 

vizsgálat alá vont személy aláírása 

Tudomásul veszem, hogy a 
Debrecen International Airport Kft. 
a személyes adataimat az EU 
2016/679 Rendelet (általános 
adatvédelmi rendelet) II. fejezet 5. 
cikke és 9. cikke alapján kezeli. 

 

 

 

vizsgálat alá vont személy aláírása 

A vizsgálatot a Debrecen 
International Airport Kft. által 
kiadott Repülőtéri kézikönyv 2.6 
fejezetében foglaltak szerint 
végeztem. 

 

 

 

vizsgálatot végző személy aláírása 

A vizsgálat a Debrecen 
International Airport Kft. által 
kiadott Repülőtéri kézikönyv 2.6 
fejezetében foglaltak szerint 
zajlott. 

 

 

 

vizsgálaton résztvevő tanú_1 aláírása 

A vizsgálat a Debrecen 
International Airport Kft. által 
kiadott Repülőtéri kézikönyv 2.6 
fejezetében foglaltak szerint 
zajlott. 

 

 

 

vizsgálaton résztvevő tanú_2 aláírása 
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2. melléklet: Aerodrome chart 

3. melléklet: Area2_Aerodrome obstacles 
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