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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 betartatásra 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 INFORMÁCIÓK 

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 vagy a dokumentumok egyes részei 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 a dinamikusan vezetett „00_controlled documents” 
elnevezésű táblázat tartalmazza. A táblázat naprakész változatának tárolása digitálisan 
történik a DIA Kft. OneDrive felületének „01_controlled documents” és belső hálózatának 
PUBLIC\00_CONTROLLED DOCUMENTS könyvtáraiban egyaránt. 

A Repülőtéri kézikönyv 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. 
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Definíció Jelentés 

compliance monitoring A megfelelőség figyelemmel kísérésére vonatkozó 
eljárások összessége. 

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. 
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Definíció Jelentés 

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

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 légijárművek 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 Rendszere (Aeronautical Information Regulation 
And Control) 

CMM Compliance Monitoring Kézikönyv 

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

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

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. 

HC AIS HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 
Légiforgalmi Tájékoztató Szolgálat 

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) 
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Rövidítés Jelentés 

RVR Futópálya-menti látástávolság (Runway Visual Range) 

RWY Futópálya (Runway) 

SC Különleges feltételek (Special conditons) 

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 

Az AM-ben 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, legkésőbb november 30. napjáig felülvizsgálja és amennyiben szükséges, 
módosításokat hajt végre. Az AM részét képző, hivatkozott dokumentumok felülvizsgálatára 
és módosítására vonatkozó szabályokat az érintett dokumentumok tartalmazzák. 

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 
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AM fejezet megnevezése Felelős 

B RÉSZ - REPÜLŐTÉRI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER, KÉPESÍTÉSI ÉS KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEK 

2 Irányítási rendszer repülésbiztonsági és compliance igazgató 

2.8 A légijármű mozgások nyilvántartása forgalmi és földi kiszolgálási igazgató 

3 Repülőtéri személyzet képesítési és képzési követelményei HR és képzési vezető 

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 INFORMÁCIÓK 

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 műszaki igazgató 

14 Előtér-menedzsment forgalmi és földi kiszolgálási igazgató 
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AM fejezet megnevezése Felelős 

15 Forgalmi 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 vad- és madárriasztási koordinátor 

18 Repülőtér környezetének védelme fejlesztési igazgató 

19 Repülőtéri kényszerhelyzeti terv tűzoltó parancsnok 

20 Repülőtéri tűzoltó- mentő szolgálat tűzoltó parancsnok 

21 Mozgásképtelen légijármű eltávolítása tűzoltó parancsnok 

22 Üzemanyag és más veszélyes áruk 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; és 

tűzoltóparancsnok 

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 

30 Földi személyzet rádiókommunikációs eljárásai tűzoltóparancsnok 

31 Légijárművek vontatása forgalmi és földi kiszolgálási igazgató 

32 Tevékenységek, információk átadása-átvétele forgalmi és földi kiszolgálási igazgató 

3. táblázat 

Az éves felülvizsgálat során az AM-be bedolgozásra kerülnek legalább a következő 
információk: 

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

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

• a Tevékenységek, információk átadása-átvétele c. dokumentumban meghatározottak 
szerint kiadott „Eljárási utasítások”. 
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Az AM-ben végrehajtott módosítások egybedolgozásáért a repülésbiztonsági és compliance 
igazgató felel. 

Az AM-et és annak módosításait a repülőtér-üzemeltető szervezetén belül az ügyvezető 
hagyja jóvá. 

A repülésbiztonsági és compliance igazgató köteles az AM ügyvezető által jóváhagyott 
változatát, annak hatálybalépési időpontja előtt legalább 30 nappal a légiközlekedési hatóság 
részére benyújtani az SMM Változáskezelés c. fejezetében foglaltak szerint előzetes 
jóváhagyás céljából vagy bejelenteni annak megváltozását attól függően, hogy az AM-nek 
mely tartalmi eleme változott és a megváltozott tartalmi elemre milyen típusú eljárás 
lefolytatása került előírásra az SMM vonatkozó részeiben. 

0.2.2 Módosítások és revíziók jegyzéke 

Az AM fejlécében az összes oldalon jelölve van az AM verziószáma. 

Az AM fedőlapján elhelyezkedő táblázatban szintén megtalálható az AM verziószáma, 
továbbá megtalálható az érvényesség kezdete, illetve adott esetben vége, az AM 
közzétételének időpontja, a dokumentumot módosító személy neve, a jóváhagyó személy, 
neve, beosztás aláírása és a jóváhagyás időpontja. 

Az AM kizárólag a dokumentum fedlapján elhelyezett aláírómező aláírását követően 
érvényes. 

Az AM kizárólag a dokumentum fedlapján megjelölt „Érvényesség Kezdete – Vége” 
időpontok között érvényes.  

0.2.3 Kézzel írott módosítások tilalma, repülésbiztonsági célból bevezetendő azonnali 
módosítások 

Az AM kézírással való kiegészítése és/vagy módosítása TILOS. 

Abban az esetben, ha a repülésbiztonság elfogadható szintjének fenntartása érdekében az 
AM azonnali módosítása válik szükségessé, az azonnali módosítást a 2. táblázat szerinti 
módosításért felelős vezető az AM-ben végrehajtja, majd azt felülvizsgálatra megküldi a 
repülésbiztonsági és compliance igazgatónak, aki a módosítás repülésbiztonsági 
indokoltsága esetén a módosított AM-et az ügyvezetőnek jóváhagyásra felterjeszti. 

A módosítást tartalmazó AM-et az ügyvezető a címoldalon aláírja és az adott változathoz 
tartozó „Megjegyzés” rovatban a módosított oldalak sorszáma mellett a következő kerül 
feltüntetésre: „Repülésbiztonsági célból bevezetett azonnali módosítás”. Ezt követően a 
repülésbiztonsági és compliance igazgató a dokumentumot azonnal disztributálja a 0.2.8 
fejezetben foglaltak szerint és a lehető legrövidebb időn belül végrehajtja az SMM 
Változáskezelés c. fejezetében rögzített, a légiközlekedési hatóság értesítését vagy a 
módosítás légiközlekedési hatóság általi előzetes jóváhagyását célzó eljárásokat attól 
függően, hogy az AM-nek mely tartalmi eleme változott és a megváltozott tartalmi elemre 
milyen típusú eljárás lefolytatása került előírásra az SMM vonatkozó részeiben. 

Az itt rögzített repülésbiztonsági célból bevezetendő azonnali módosítási folyamat 
alkalmazandó az AM részét képző dokumentumok repülésbiztonsági célú azonnali 
módosítása esetén is. 
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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 kézikönyv felülvizsgálatát a dokumentum szerkesztő programban található „Változások 
követése” funkció bekapcsolása mellett kell elvégezni úgy, hogy a módosított részek, a 
módosítással érintett szakaszok bal oldalán elhelyezkedő fekete színű függőleges vonallal, 
továbbá az új információk piros betűszínnel kerüljenek megjelölésre. 

A szövegek, táblázatok, ábrák formázásában végrehajtott változásokat nem kell nyomon 
követni. 

A módosítások végrehajtását megelőzően a kézikönyv korábbi változatának szerkeszthető 
változatában megtett módosításokat „elfogadni” szükséges, a módosítások megtétele 
kizárólag ezt követően lehetséges. 

A módosításokkal érintett oldalak sorszámát a kézikönyv jóváhagyását megelőzően fel kell 
vezetni az előlapon található „Megjegyzések” rovatba. 

A kézikönyv módosítását követően annak minden korábban érvényes változatát szükséges 
megőrizni az Iratkezelési szabályzatban rögzítettek szerint. 

0.2.7 Ideiglenes módosítás 

Nem alkalmazandó. 

0.2.8 Elosztás és közzététel 

Az AM közzététele kizárólag elektronikus, .pdf formátumban történik. Az AM érvényes 
változata elektronikus formában a repülőtér-üzemeltető OneDrive tárhelyén és belső 
hálózatának PUBLIC könyvtárában minden érintett munkavállaló rendelkezésére áll. A 
légiközlekedési hatóság az AM mindenkor érvényes változatához elektronikus formában a 
repülőtér-üzemeltető OneDrive felületén, az erre a célra létrehozott mappában bármikor 
hozzáfér. 

Az AM érvényes változata a repülőtér-üzemeltető honlapján is közzétételre kerül, angol és 
magyar nyelven egyaránt. 

Az AM közzétételéért repülésbiztonsági és compliance igazgató felel és feladata közzétenni 
az AM módosított változatát, annak hatályba lépését megelőző 15 nappal a repülőtér-
üzemeltető belső hálózatának PUBLIC könyvtárában, a hatályba lépés napján pedig a 
repülőtér-üzemeltető OneDrive tárhelyén és honlapján. A kézikönyv minden változatának 
PUBLIC könyvtárban való közzétételéről a repülésbiztonsági és compliance igazgató a 
közzététel napján köteles elektronikus levélben tájékoztatni a repülőtér-üzemeltető 
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szervezeti egységeinek vezetőit, akik a szervezeti egységükben tevékenységet végző 
munkavállók és az érintett harmadik felek munkavállalóinak tájékoztatásáról, valamint az AM 
érintett munkavállalókkal történő megismertetéséről gondoskodni kötelesek. 

Az AM-ben hivatkozott és annak részét képző egyéb dokumentumokhoz a repülőtér-
üzemeltető a repülőtér területén működő vagy ott szolgáltatást nyújtó szervezetek részére 
igény esetén hozzáférést biztosít. A hozzáférési igényt az igénylés pontos indokának 
megjelölésével a repülésbiztonsági és compliance igazgató részére címzett, 
tamas.kiraly@debrecenairport.com e-mail címre megküldött elektronikus levélben 
szükséges jelezni. Az igényt a repülésbiztonsági és compliance igazgató megvizsgálja és 
relevancia esetén az igényelt dokumentum hatályos verziójának publikus részeit az igénylő 
szervezet részére megküldi. 

mailto:tamas.kiraly@debrecenairport.com


 

REPÜLŐTÉRI KÉZIKÖNYV 
változat: 7 

oldal: 23 / 120 

 

A dokumentum érvényességéről nyomtatás vagy letöltés esetén meg kell győződni! 

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. 

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; 

• 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. 
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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 
légijárművek 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 
az AIRAC rendszerében 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 Repülőtéren biztosított infrastrukturális feltételek és nyújtott 
szolgáltatások az AM 4; 5 és a 6 fejezeteiben kerültek rögzítésre. 

A nyitvatartási idő alatt a repülőtér minden személy és légijármű 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. 

A repülőtéri szolgáltatások igénybevételének díjszabását a következő kiadvány tartalmazza: 
https://www.debrecenairport.com/documents/private-jet-debrecen-international-airport.pdf 

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 eszközökre, berendezésekre 
vonatkozó más kézikönyvek. 

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; 

https://www.debrecenairport.com/documents/private-jet-debrecen-international-airport.pdf
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• a repülési eljárások alkalmazandó követelményeknek megfelelő kialakítását és 
fenntartását. 

A repülőtér-üzemeltető a honlapján közzéteszi az AM-et, amely tartalmazza a következő 
információkat 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 repülésbiztonságot veszélyeztető körülmény merül fel, a 
repülőtér-üzemeltető haladéktalanul meghoz minden szükséges intézkedést, amellyel 
biztosítja, hogy a repülőtér repülésbiztonságot veszélyeztetőként meghatározott részeit, 
adott esetben a légijárművek 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 



 

REPÜLŐTÉRI KÉZIKÖNYV 
változat: 7 

oldal: 27 / 120 

 

A dokumentum érvényességéről nyomtatás vagy letöltés esetén meg kell győződni! 

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. A 139/2014/EU és 2017/373/EU 
rendeletek alapján előírt funkciókat ellátó munkavállalók nevét és munkakörének 
megnevezését, valamint az egyes munkakörök jogszabályban meghatározott funkcióknak 
való megfeleltetését a 4. táblázat 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 és képzési vezető 
Káplár-Tokaji 

Szilvia 

repülésvédelmi vezető security manager védelmi tiszt Vincze Tamás 
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Funkció (magyarul) Funkció (angolul) Munkakör Név 

pénzügyi vezető finance manager gazdasági igazgató 
dr. Oláhné 

Papp Ágnes 

HR vezető HR manager HR és képzési vezető 
Káplár-Tokaji 

Szilvia 

4. táblázat 

A DIA Kft. által működtetett repülésbiztonsági bizottságokhoz kapcsolódó felelősségeket és 
feladatokat, továbbá működésük szabályait a Repülésbiztonsági Felülvizsgálati Bizottság 
Ügyrendje, valamint a Repülésbiztonsági Akciócsoport (SAG) Ügyrendje című, a Helyi 
Futópálya-biztonsági Csoporthoz kapcsolódó felelősségeket, feladatokat és működésének 
szabályait pedig a Helyi Futópálya-biztonsági Csoport (LRST) Ügyrendje című 
dokumentumok tartalmazzák. 

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 az 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. 
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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. 

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 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 

a) A kötelező eseményjelentési rendszerhez kapcsolódó fogalmak leírását az SMM 1.5 
Definíciók és rövidítések című fejezete, valamint és az SMM 5. számú melléklete, a kötelező 
jelentésekhez kapcsolódó felelősségek leírást az SMM 7 Repülésbiztonsági jelentés és 
kivizsgálás című fejezete tartalmazzák.  

b) A kötelező jelentések megételéhez kapcsolódó eljárások leírását az SMM 7.2 Kötelező 
repülésbiztonsági jelentési rendszer című fejezete tartalmazza. 

c) A bizonyítékok megőrzésére vonatkozó eljárásokat az SMM 7.3.5 A jelentések 
nyilvántartása és tárolása, a kapcsolódó bizonyítékok kezelése c. 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 
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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 
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; 
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• 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. 

Az alkoholos és pszichoaktív szerektől vagy gyógyszerektől való befolyásoltság ellenőrzést 
a következő munkakörökben tevékenykedő munkavállalók végezhetik: 

• ügyvezető; 

• repülésbiztonsági és compliance igazgató; 

• tűzoltóparancsnok; 

• védelmi tiszt; 

• 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. 
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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. 

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: 
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• „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. 

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 

2.7.1 Repülésbiztonsági ajánlásoknak, irányelvek való megfelelés 

A repülésbiztonsági ajánlásoknak, irányelveknek való megfeleléshez kapcsolódó eljárásokat 
az SMM 12 Repülésbiztonsági irányelvek, ajánlások című fejezete tartalmazza. 

2.7.2 Repülésbiztonsági irányelvek, ajánlások feldolgozásának folyamata 

A repülésbiztonsági ajánlások, irányelvek feldolgozásának folyamatát az SMM 12 
Repülésbiztonsági irányelvek, ajánlások című fejezete tartalmazza. 

2.7.3 Balesetvizsgáló szervezetek által kiadott repülésbiztonsági ajánlások kezelése 

A Technológiai és Ipari Minisztérium Közlekedésbiztonsági Szervezete által kiadott 
repülésbiztonsági ajánlások kezelésére vonatkozó eljárást az SMM 12 Repülésbiztonsági 
irányelvek, ajánlások című fejezete tartalmazza. 

2.8 A légijármű mozgások nyilvántartása 
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A repülőtér-üzemeltető a légijárművek repülőtéri forgalmának nyilvántartására szolgáló 
rendszert alkalmaz. 

Ezen nyilvántartási rendszerben a repülőtér-üzemeltető a következő adatokat gyűjti minden 
légijármű mozgás esetén: 

• forgalom paritása (érkező/induló); 

• légijármű üzemeltetőjének neve; 

• járatszám; 

• tervezett indulási/érkezési időpont; 

• valós indulási/érkezési időpont; 

• indulási/célállomás megnevezése; 

• régió (schengen/non-schengen/belföld); 

• lajstromjel; 

• légijármű típusa; 

• légijármű kapacitása (utas és/vagy áru); 

• forgalom típusa; 

• átszálló utasok száma; 

• tranzit utasok száma; 

• utazás megkezdő/befejező utasok száma; 

• összes utasszám; 

• személyzet létszám; 

• töltöttségi arány; 

• feladott poggyászok száma; 

• számlázási periódus; 

• késési időtartam; 

• késési kód; 

• alkalmazandó futópályairány; 

• alkalmazott futópályairány; 

• használt légijármű állóhely azonosítója; 

• igénybevett check-in pult száma; 

• check-in nyitási időpont; 

• check-in zárási időpont; 

• beszállító kapu nyitási időpont; 

• beszállító kapu zárási időpont; 

• szállított légiteheráru mennyisége; 

• szállított légiteheráru típusa és adatai; és 

• megjegyzés. 

2.8.1 Statisztikák elkészítése és értékelése 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtér légijármű forgalmára vonatkozó statisztikai adatainak 
gyűjtését a Forgalmi és Járatkiszolgálási Osztály végzi. 

A forgalmi statisztika tárolása digitálisan történik, helye az OPS fájlszerverén található 
Forgalmi Statisztika c. dinamikusan vezetett táblázat. A statisztika megőrzési ideje 
folyamatos, annak lejárati periódusa nincs. 
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2.8.1.1 Napi jelentés 

A nyilvántartott statisztikai adatok felhasználásával a Forgalmi és Járatkiszolgálási Osztály 
minden nap, az utolsó légijármű mozgást követően az adott naptári napra vonatkozó jelentést 
készít, melyet minden nap megküld 

• az ügyvezetőnek; 

• a kijelölt vezetőknek, 

továbbá a Forgalmi és Járatkiszolgálási Osztály által vezetett értesítési listán megjelölt egyéb 
munkavállalók és harmadik felek kijelölt munkavállalói részére. 

A napi jelentés a következő adatokat tartalmazza: 

• forgalom paritása (érkező/induló); 

• légijármű üzemeltetőjének neve; 

• járatszám; 

• tervezett indulási/érkezési időpont; 

• valós indulási/érkezési időpont; 

• indulási/célállomás megnevezése; 

• lajstromjel; 

• légijármű típusa; 

• összes utasszám; 

• személyzet létszám; 

• szállított légiteheráru mennyisége. 

2.8.1.2 Havi jelentés 

A nyilvántartott statisztikai adatok felhasználásával a forgalmi és járatkiszolgálási 
osztályvezető minden tárgyhót követő hónap 5. napjáig az adott tárgyhóra vonatkozó 
jelentést készít, melyet megküld 

• ügyvezető; 

• forgalmi és földi kiszolgálási igazgató; 

• repülésbiztonsági és compliance igazgató; 

• légiközlekedési hatóság; 

• Központi Statisztikai Hivatal; 

• Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Nyírábrány Határrendészeti 
Kirendeltség 

részére. 

A havonta elkészített jelentés a következő adatokat tartalmazza: 

• forgalom paritása (érkező/induló); 

• légijármű műveletek száma; 

• összes utasszám; 

• szállított légiteheráru mennyisége. 

2.8.1.3 Forgalom előrejelzése 



 

REPÜLŐTÉRI KÉZIKÖNYV 
változat: 7 

oldal: 37 / 120 

 

A dokumentum érvényességéről nyomtatás vagy letöltés esetén meg kell győződni! 

A következő évre vonatkozó forgalmi statisztika becslése, a forgalmi előrejelzés elkészítése 
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 úticélonként 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 előrejelzésről, annak csatolmányként 
történő megküldésével a forgalmi és földi kiszolgálási igazgató vagy helyettese e-mail útján 
értesíti az ügyvezetőt, a gazdasági, műszaki, repülésbiztonsági és compliance, védelmi 
tisztet, a repülőtér tűzoltó parancsnokát, valamint a repülőtéren szolgálatot teljesítő 
hatóságok vezetőit tárgyév november 30. napjáig. 

A következő évre vonatkozó forgalmi előrejelzés alapján a DIA Kft. szervezeti egységeinek 
relevanciájában elkészítendő üzleti-bevételi tervek értékei is számszerűsítésre kerülnek. 

Az elkészített elemzés alapján a repülőtér tűzoltó parancsnoka a Tűzoltó Szolgálatok 
Kézikönyvében meghatározottak szerint megvizsgálja, hogy a repülőtéren nyújtandó 
tűzoltás- mentési kategória megfelel-e a repülőtér tűzoltás- mentési kategóriájának, ill. a 
kategóriát érintő változtatásokra szükség van-e. 

Amennyiben a forgalmi előrejelzés alapján a következő 12 hónapra vonatkozóan előrelátható 
tervezett forgalomnövekedés vagy a forgalom struktúrájában bekövetkező változás 
tapasztalható, a forgalmi előrejelzés újraértékelése, valamint az alábbi tényezők 
felülvizsgálata szükséges: 

• személyi és eszköz erőforrás rendelkezésre állása minden területen; 

• várható légijármű kategóriának megfelelő, elegendő állóhely biztosítása; 

• terminálkapacitás kihasználtsága; 

• biztosított tűzoltás- mentési kategória; és 

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

A DIA Kft. képzési és jártasság ellenőrzési programjának részletes leírását, rendszerét a 
Képzési kézikönyv tartalmazza. 

3.1 Képzési program 

3.1.1 Általános követelmények 

A képzési program végrehajtásához kapcsolódó felelősségeket a Képzési kézikönyv 1.5 
fejezete tartalmazza. 

A képzések gyakoriságára vonatkozó követelményeket a Képzési kézikönyv 3.3 fejezete 
tartalmazza. 

A képzések tematikájának összeállítására, az egyes képzések időtartamára vonatkozó 
követelményeket a Képzési kézikönyv 5. fejezete tartalmazza. 

A képzések nyújtásának módozatait a Képzési kézikönyv 5.1.3.1 fejezete tartalmazza. 

A képzések során alkalmazott kompetencia ellenőrzések módozatait, illetve a kompetencia 
ellenőrzéseken való megfeleléshez elfogadható minimális teljesítményszintet a Képzési 
kézikönyv 6. fejezete tartalmazza. 

Az egyes munkakörökhöz rendelt képzési szükségletek meghatározásának módszerét a 
Képzési kézikönyv 3. fejezete tartalmazza. 

3.1.2 Eljárások 

3.1.2.1 A gyakornokok képzése és kompetencia értékelése 

A gyakornokok képzésére és kompetencia értékelésére vonatkozó eljárásokat a Képzési 
Kézikönyv 3.3.1 fejezete tartalmazza. 

3.1.2.2 Képzési követelmények nem teljesítése esetén alkalmazandó eljárások 

Amennyiben a személyzet bármely tagja nem teljesítette sikeresen a képzési 
követelményeket, úgy a Képzési kézikönyv 6.1.2 fejezetében foglalt eljárás alkalmazandó. 

3.1.3 Képzésekkel kapcsolatos dokumentumok tárolása és megőrzési ideje 

A képzésekkel kapcsolatos dokumentumok tárolására vonatkozó szabályokat a Képzési 
kézikönyv 8. fejezete, a megőrzési időket az Iratkezelési Szabályzat 12. mellékletének 
„Megőrzendő irat” című táblázata tartalmazza. 

3.2 Jártassági vizsga program 

A DIA Kft. jártasságellenőrzési programjához kapcsolódó felelősségek leírását a Képzési 
kézikönyv 4.1 fejezete tartalmazza. 

A jártassági vizsgák gyakoriságát a Képzési kézikönyv 4.1.2 fejezete tartalmazza. 

3.2.1 Ellenőrzési módszerek és eljárások 

A jártassági vizsgákhoz kapcsolódó ellenőrzési módszereket és eljárásokat a Képzési 
kézikönyv 4.1; 4.1.1.1; 4.1.3; 4.1.4.1; 4.1.4.2 fejezetei tartalmazzák. 
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3.2.2 A vonatkozó követelmények nem teljesítése esetén alkalmazandó eljárások 

A jártassági vizsgákhoz kapcsolódó követelmények nem teljesítése esetén a Képzési 
kézikönyv 4.1.4.3 fejezetében meghatározott eljárások alkalmazandók. 

3.2.3 A programra vonatkozó validációs eljárás 

A jártassági vizsga program hatékonyságának mérésére szolgáló validációs eljárás leírását 
a Képzési kézikönyv 7.2 fejezete tartalmazza. 

3.2.4 A jártassági vizsga programmal kapcsolatos dokumentumok tárolása és 
megőrzési ideje 

A jártassági vizsgákkal kapcsolatos dokumentumok tárolására vonatkozó szabályokat a 
Képzési kézikönyv 4.1.5 fejezete, a megőrzési időkre vonatkozó szabályokat az Iratkezelési 
Szabályzat 12. mellékletének „Megőrzendő irat” című táblázata tartalmazza. 
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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). 

 

1. ábra 

4.2 A repülőtérre vonatkozó térképek 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtérre vonatkozó általános átnézeti térkép a 2. mellékletben 
található. 

4.3 A repülőtéren kívül eső repülőtéri létesítmények és berendezések 

A repülőtér határain kívül három NDB és egy ILS marker adó berendezés, továbbá a 
bevezető fénysor 420 m hosszú szakasza, amely 14 darab barrette fénytechnikai elemet 
tartalmaz. 

A repülőtér területén kívül található rádiónavigációs berendezések és bevezető fénysor 
elemek fizikai elhelyezkedését a 2. ábra mutatja be. 
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2. ábra 

4.4 A repülőtér fizikai jellemzői 

A repülőtér fizikai jellemzőinek, jellemző magasságainak, látás szerinti navigációs 
berendezéseinek a leírását, valamint a repülőtér referenciahőmérsékletére, a burkolt 
felületek teherbírására, a mentési és tűzoltási védelmi szintre, a földi berendezésekre és a 
főbb akadályokra vonatkozó információkat a 6 fejezet tartalmazza. 

A telepített rádiónavigációs berendezéseket az 5. táblázat mutatja be. 

Berendezés típusa Azonosító Frekvencia Működési idő 
Állomás 

koordinátái 

NDB EN 383 KHZ H24 
N47 31 59.7  
E021 41 17.0 
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Berendezés típusa Azonosító Frekvencia Működési idő 
Állomás 

koordinátái 

NDB C 326 KHZ H24 
N47 28 31.1  
E021 35 35.2 

NDB 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 04R (CAT I) DCN CH 38X H24 
N47 29 02.6  
E021 36 18.7  

MM 04R (CAT I) Dashes 75 MHZ H24 
N47 28 31.1 
E021 35 35.2 

5. táblázat 

4.5 Mentességek és eltérések 

A mentességekre és infrastruktúra eltérésekre vonatkozó információkat a 6.13 fejezet 
tartalmazza. 

4.6 A repülőtéren végezhető műveletek 

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

A Debrecen Nemzetközi Repülőtér légi forgalmának biztonságos lebonyolítására AFIS-t 
biztosít szerződéses partner által. A repüléseket az 56/2016 NFM rendeleteknek megfelelően 
lehet kezdeményezni, végrehajtani. 

A Debrecen TIZ légterek légijárművek általi használata 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. Az egészségügyi 
mentőrepülések végrehajtása esetén repülési terv leadása nem kötelező. 
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„D” RÉSZ – A LÉGIFORGALMI 
TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT SZÁMÁRA 
BEJELENTENDŐ REPÜLŐTÉRI ADATOK 
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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 a repülőtér vonatkoztatási pontján: 110 méter 

Geoidunduláció a repülőtér vonatkoztatási pontján: 41 m 

5.5 Futópálya jellemző pontjainak tengerszint feletti magassága és 
geoidunduláció 

A futópálya jellemző pontjaira vonatkozó információkat a 6.1.1 fejezet tartalmazza. 

5.6 A repülőtér vonatkozási hőmérséklet 

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

A repülőtér referencia hőmérséklete 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. 

Telefonszám (+36) 52-500-547 (AFIS) 

(+36) 30-418-9725 (OPS) 

AFS LHDCZTZX 

LHDCZPZX 

SITA DEBAPXH 

E-mail ops@debrecenairport.com 

URL  www.debrecenairport.com 

6. táblázat 

5.9 Nyitvatartásra vonatkozó információk 

A repülőtér nyitvatartási ideje H24 

Vám és határrendészet Nyitvatartási idő szerint 

Egészségügyi és fertőtlenítési lehetőségek Igény szerint 

AIS iroda Nyitvatartási idő szerint 

ATS iroda Nyitvatartási idő szerint 

MET iroda Nyitvatartási idő szerint 

ATS AFIS: Nyitvatartási idő szerint 

Üzemanyag kiszolgálás Nyitvatartási idő szerint 

Légijármű kiszolgálás Nyitvatartási idő szerint 

Védelmi átvizsgálás H24 

Jégtelenítés Igény szerint 

Megjegyzés NIL 

mailto:ops@debrecenairport.com
http://www.debrecenairport.com/
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7. táblázat 

5.10 Létesítmények utasok számára 

Hotelek Debrecen városban 

Éttermek Debrecen városban 

Közlekedés menetrend szerinti busz járatok, shuttle 
busz, taxi, bérautó 

Egészségügy létesítmények Elsősegély nyújtás a repülőtéren, kórházak 
Debrecen városban 

Bank és postahivatal Debrecen városban 

Turisztikai iroda Debrecen városban 

Megjegyzés NIL 

8. táblázat 

5.11 Hóeltakarítási és síkosságmentesítési képesség 

Hóeltakarító és síkosságmentesítő 
eszközök 

3 db hóseprő-fúvó-toló járműszerelvény; 2 
db hótoló jármű, 1 db hómaró jármű 

Hóeltakarítási és síkosságmentesítési 
prioritási rend 

RWY – TWY A – APRON – TWY B 

Megjegyzés 1. Speciálisan előkészített futópálya: N/A 

2. Felületeken használat jegesedés gátló és 
jégoldó anyagok típusai: 

• Urea; 

• SAFEGRIP FR 

9. táblázat 

5.12 Földi kiszolgálási szolgáltatások és létesítmények 

Cargo kiszolgálási létesítmények: NIL 

Üzemanyag/kenőolaj típus JET A1 

Üzemanyag kiszolgálási 
létesítmények/kapacitás 

JET A1 tanker / 20 000 liter; JET A1 tanker / 
60 000 liter, 1 JET A1 üzemanyag kút / 50 
000 liter 
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Jégtelenítő létesítmények Igény szerint, a légijármű állóhelyeken 

Igénybe vehető légijármű hangár NIL 

Légijármű karbantartás Aeroplex; 

e-mail: marketingkozpont@aeroplex.com 

Megjegyzés Készpénzes fizetés is lehetséges, az 
üzemanyag kivételével 

10. táblázat 

5.13 Meteorológiai információk nyújtása 

Illetékes MET iroda Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ), 
Repülésmeteorológiai Osztály 

Szolgáltatás nyújtási idő H24 

TAF elkészítéséért felelős iroda, TAF 
időbelisége 

Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ), 
Repülésmeteorológiai Osztály; 
Érvényességi időperiódus: 9 óra; 3 óránként 
kiadva a repülőtér nyitvatartási idejében 

TREND előrejelzés és időbelisége TAF CODE; fél óránként kiadva a repülőtér 
nyitvatartási idejében 

Felkészülés/konzultáció Írásos felkészülés: https://aviation.met.hu 

Konzultáció telefonon: (+36)-90-603-421 

Konzultáció e-mailben: rvo@met.hu 

(HMS) Lásd: GEN 3.5 

Járatdokumentáció Térképek, rövidített, egyszerű szövegezés 

Használt nyelv Magyar, angol 

Térképek és más elérhető információk Térképek, repülőtérre érvényes jelentések 
és előrejelzések az EUR régióban, területi 
előrejelzések, MET megfigyelések és 
figyelmeztetések a Budapest FIR-re 
vonatkozóan 

Az információnyújtás kiegészítő eszközei Telefon/Telefax; önálló felkészülés a 
aviation.met.hu oldalon 

mailto:marketingkozpont@aeroplex.com
https://aviation.met.hu/
mailto:rvo@met.hu
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Információt szolgáltató ATS egység Budapest FIC (igény szerint), AFIS 

Kiegészítő információk NIL 

11. táblázat 

5.14 Légtérinformációk 

Horizontális határok DEBRECEN TIZ1 és DEBRECEN CTR: 

473908N 0214744E – 473338N 0215503E 
– 471843N 0213038E – 472433N 
0212252E – 473908N 0214744E 

DEBRECEN TIZ2 és DEBRECEN CTA1: 

474127N 0215009E – 473102N 0220059E 
– 471020N 0214329E – 471154N 
0212611E – 472402N 0211743E – 
473243N 0213243E – 474127N 0215009E 

DEBRECEN TIZ3 és DEBRECEN CTA2: 

474718N 0213722E – 474127N 0215009E 
– 473243N 0213243E – 474559N 
0213339E – 474718N 0213722E 

Vertikális határok DEBRECEN TIZ1 és DEBRECEN CTR: 2 
000 FT ALT / GND 

DEBRECEN TIZ2 és DEBRECEN CTA1: 9 
500 FT ALT / 2 000 FT ALT 

DEBRECEN TIZ3 és DEBRECEN CTA2: 9 
500 FT ALT / 5 000 FT ALT 

Légtér osztályok DEBRECEN CTA1, DEBRECEN CTA2 és 
DEBRECEN CTR: D osztály 

DEBRECEN TIZ1, DEBRECEN TIZ2 és 
DEBRECEN TIZ3: G osztály 

ATS egység hívójele 

Nyelv(ek) 

Debrecen Tower, Debrecen Info 

Angol, magyar 

Átváltási magasság 10 000 FT ALT 

Üzemidő Nyitvatartási idő szerint 
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Megjegyzések ATC (CTA+CTR) felfüggesztve; AFIS (TIZ1 
+ TIZ2 + TIZ3) Lásd: AD 2-LHDC AD-2.3 

Légiforgalmi Tanácsadó Szolgálat nem 
elérhető a DEBRECEN TIZ1, TIZ2 and TIZ3 
G osztályú légtérekben. 

Az RMZ és TMZ légterekre vonatkozó 
információkat lásd: ENR 2.2 

12. táblázat 

5.15 ATS kommunikációs létesítmények 

Szolgálat 
megnevezése 

AFIS TWR 

Szolgálat hívójele Debrecen Info Debrecen Tower 

Kommunikációs 
csatorna 

125.910 CH 

Tartalék frekvencia: 132.965 CH 

125.910 CH 

Tartalék frekvencia: 132.965 CH 

SATVOICE szám NIL NIL 

Bejelentkezési cím NIL NIL 

Üzemelési idő Nyitvatartási idő szerint Felfüggesztve 

Megjegyzések NIL NIL 

13. táblázat 

5.16 Zajcsökkentő eljárások 

A repülőtéren alkalmazandó zajcsökkentő eljárásokat Környezetvédelmi kézikönyv c. 
dokumentum 2. fejezete tartalmazza. 

5.17 Repülési eljárásokat kiegészítő információk 

5.17.1 Általános szabályok 

A 04R/22L futópálya észak-nyugati szektorában tilos a C és D sebességkategóriájú 
légijárművek számára a vizuális repülés. 

A kiképző/gyakorló repüléseket a repülőtér-üzemeltető Forgalmi és Járatkiszolgálási 
Osztályával, illetve az AFIS szolgálattal történőt egyeztetést követően lehet megkezdeni. 

A kereskedelmi vagy üzleti célú repüléseket a kiképző/gyakorló repülések semmilyen módon 
nem akadályozhatják. 

Kiképző/gyakorló repülést tilos végrehajtani kalibráló repülésekkel egyidőben. 
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Az indulási vagy érkezési művelet végrehajtási szándékát jelző légijármű vezetőjének tilos 
keresztezni a futópálya várópontot vagy a futópálya küszöbét mindaddig, amíg az összes 
előtte a futópályán tartózkodó légi- vagy földi jármű nem hagyta el a futópályát, azaz még 
nem repülte át a futópálya burkolatának végét és nem kezdett fordulóba vagy gurulási 
művelet végrehajtása során még nem hagyta el a futópálya elhagyását jelző információs 
táblákat és az AFIS nem adott az indulási vagy érkezési művelet végrehajtási szándékát jelző 
légijármű vezetőjének részére „FUTÓPÁLYA SZABAD” tájékoztatást. 

Az APRON forgalmi előtér bármely állóhelyét egy időben egyszerre csak egy légijármű veheti 
igénybe parkolás céljából. 

5.17.1.1 VFR repülésekhez kapcsolódó eljárások 

Forgalmi irány: 

• Bal kéz felöli forgalmi irány a RWY 22L futópálya irány esetén; 

• Jobb kéz felöli forgalmi irány a RWY 04R futópálya irány esetén 

5.17.1.2 Kijelölt VFR jelentőpontok 

JOZA – 473533N 213326E (Józsa központja) 

HOPI – 472333N 214359E (Hosszúpályi központja) 

EBES – 472839N 0212916E (Ebestől északra) 

A nem ellenőrzött légtérből a LHDC TIZ légtekbe belépő VFR légijárműveknek a kijelölt 
jelentőpontokon kell belépni, hacsak nem kapnak más tájékoztatást az AFIS-tól. 

Az AFIS tájékoztatása szerinti várakoztatási eljárást a kijelölt jelentőpontok felett kell 
végrehajtani, vagy más a légijármű vezetője által jól azonosítható pontok felett. 

5.17.2 Az AFIS üzemideje alatt követendő eljárások 

5.17.2.1 IFR repülések 

5.17.2.1.1 Induló légijárművek 

Az indulást követően ellenőrzött légtérbe belépő IFR légijárműveknek az indulást 
megelőzően be kell szerezniük a szükséges engedélyeket. Sztenderd körülmények között a 
szükséges engedély beszerzése az AFIS-on keresztül történik és a légijármű még az 
állóhelyen, hajtómű indítást követően megkapja azt. Az indulást megelőzően beszerzett 
engedély szerinti eljárásokat az induló légijárművek kötelesek követni. 

5.17.2.1.2 Sztenderd műszeres indulási eljárások (SID-ek) 

A SID-ek az 

• AD_2-LHDC-SID-04R (5. melléklet); és 

• AD_2-LHDC-SID-22L (6. melléklet) 

térképeken kerültek publikálásra. 

Az alkalmazott indulási eljárások az ICAO Procedures for Air Navigation Services – Aircraft 
Operations (Doc 8168, OPS/611 (PANS OPS)) dokumentumban foglaltakon alapulnak. 

5.17.2.1.3 Műszeres megközelítési eljárások 
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A műszeres megközelítési eljárások 

• AD_2-LHDC-STAR-04R22L (7. melléklet); 

• AD_2-LHDC-ILS-LOC-04R (8. melléklet); 

• AD_2-LHDC-NDB-22L (9. melléklet); 

• AD_2-LHDC-RNP-04R (10. melléklet); és 

• AD_2-LHDC-RNP-22L (11. melléklet) 

térképeken kerültek publikálásra. 

5.17.2.2 VFR repülések 

5.17.2.2.1 Érkezési eljárások 

A körzethatár elérését megelőzően a kapcsolatot fel kell venni az AFIS-sal. 

Az AFIS információt szolgáltat a helyi forgalomról, az elérhető forgalmi körről, illetve a 
megközelítés és földetérés körülményeiről. 

Amennyiben IFR megközelítés van folyamatban, minden a TIZ1; TIZ2 és TIZ3 légterekben 
tartózkodó VFR légijármű részére javaslatra kerül, hogy szálljanak le vagy hagyják el a TIZ1; 
TIZ2 és TIZ3 légtereket. 

5.18 Kiegészítő információk 

5.18.1 Földi kiszolgáló szervezetek 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtér szolgáltatást nyújtó földi kiszolgáló szervezet(ek): 

DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft. 

E-mail: handling@debrecenairport.com 

Tel:(+36) 20-223-2399 

5.18.2 A repülőtér felügyelete 

A futópálya állapotára vonatkozó és az egyéb, az operációt közvetlenül befolyásoló 
információ NOTAM vagy szükség szerint SNOWTAM formájában disztribúcióra kerül az 
érintett felek részére. 

5.18.3 Madárrajok és költözés 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtér környezetében élő madárrajok évszakonként változnak. 
Az ütközés veszélye valamelyest megnő a június és augusztus hónapok között időszakban, 
a fészkelési időszak során. A madarak költözése az időjárás függvényében február és 
március, illetve november és december hónapok közé esik. Március és október között az 
időjárási körülmények függvényében néhány száz egyedből álló sirály rajok repülnek 
keresztül a légtéren és pihennek meg ideiglenes jelleggel a repülőtér területén. Az október 
és március hónapok közötti időszakban, szintén az időjárás függvényében, néhány tucat 
egyedből álló sirály rajok repülnek keresztül a légtéren és pihennek meg ideiglenes jelleggel 
a repülőtér területén. Az november és február hónapok közötti időszakban, néhány száz 
egyedből álló varjú rajok repülnek keresztül a repülőtér légtéren. 

5.18.3.1 Madár megfigyelő és riasztó szolgálat 

mailto:handling@debrecenairport.com
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A DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft. folyamatos madár megfigyelő és riasztó 
szolgálatot üzemeltet, amely megfelelő eszközökkel került ellátásra. 

Kérjük, hogy Debrecen Nemzetközi Repülőteret használó légijármű üzemeltetők küldjék meg 
a szolgálat működésével kapcsolatos észrevételeiket a következő címre: 

DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft. 

Postacím: H-4030 Debrecen, Repülőtéri út 12. 

Tel:(+36) 52-500-547 

E-mail: birdstrike@debrecenairport.com 

5.18.3.2 Madárral ütközés jelentése 

Kérjük, hogy a Debrecen Nemzetközi Repülőteret használó légijármű üzemeltetők madárral 
ütközés esetén töltsék ki a standardizált ICAO “BIRD STRIKE REPORTING FORM” (BSRF) 
nyomtatványt. A nyomtatvány beszerezhető és kitölthető a repülőtér operációt koordináló 
szolgálatánál. 

Amennyiben a felszállást követően madárral ütközés következik be, azonban a légijármű 
személyzete nem tartja szükséges a repülés megszakítását, azesetben az AFIS-t rádión 
értesítenie kell a személyzetnek és a célrepülőtéren pedig ki kell tölteni a BSRF 
nyomtatványt, melyet el kell küldeni a következő címre: 

DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft.  

Postacím: H-4030 Debrecen, Repülőtéri út 12. 

Tel:(+36) 52-500-547 

E-mail: birdstrike@debrecenairport.com 

mailto:birdstrike@debrecenairport.com
mailto:birdstrike@debrecenairport.com
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6 A repülőtér méreteire vonatkozó információk 

6.1 Futópálya fizikai jellemzői 

 RWY 04R RWY 22L 

Mágneses irányszög 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 

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” 

Futópálya vég 
magasság 

109,9 méter 108,2 méter 

Geoidunduláció 41 méter 41 méter 

Küszöb magasság 108,2 méter 109,8 méter 

TDZ magasság 108,5 méter nem alkalmazandó 

Áthelyezett küszöb nem alkalmazandó 300 méter 

Hosszanti lejtés +0,078 % -0,078 % 

Futópálya típusa 
CAT I precíziós 

megközelítésű futópálya 
műszeres megközelítésű 

futópálya 

Akadálymentes zóna 
(OFZ) 

alkalmazandó nem alkalmazandó 

14. táblázat 

6.2 Futópálya sáv, futópálya végbiztonsági területek, gurulóutak és 
forgalmi előtér fizikai jellemzői 
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6.2.1 Futópálya sáv 

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 tűzoltó- mentő gépjárművek biztonságos közlekedését. 

A RWY 04R/22L futópályához tartozó futópályasáv a futópálya burkolatának végei 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 a 4.2 fejezetben pontban található. 

6.2.2 Futópálya végbiztonsági területek 

A futópályához 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 

15. táblázat 

A futópályához tartozó futópálya végbiztonsági területekre vonatkozó térkép a 4.2 fejezetben 
található. 

6.2.3 Felszállási biztonsági területek és megállási területek 

Nem alkalmazandó. 

6.2.4 Gurulóutak 

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: beton 

TWY A gurulóút burkolatának teherbírási mutatója (PCN): 42 R/B/W/T 

TWY A hossza: 852 méter 

TWY B gurulóút burkolata: beton 

TWY B gurulóút burkolatának teherbírási mutatója (PCN): 60 R/B/W/T 

TWY B hossza: 1871 méter 
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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 egyaránt 18 méter. 

A gurulóutakra vonatkozó térkép a 4.2 fejezetben található. 

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

6.2.5 Forgalmi előtér és légijármű állóhelyek 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtéren az APRON azonosítóval rendelkező forgalmi előtéren 
történik az utasok, az áru és a postai küldemények biztonságos kezelése, valamint a 
légijárművek kiszolgálása. 

A forgalmi előtér burkolata: beton 

A forgalmi előtér burkolatának teherbírási mutatója (PCN): 44 R/B/W/T 

Az APRON forgalmi előtéren 13 db légijármű állóhely került kialakításra. 

Állóhely azonosító Légijármű ICAO kategória Állóhely koordináták 

1 C 
47 29 26.2N 
021 36 31.3E 

2 C 
47 29 24.4N 
021 36 27.7E 

3 C 
47 29 22.6N 
021 36 23.8E 

4 C 
47 29 20.4N 
021 36 20.5E 

5 C 
47 29 18.2N 
021 36 17.6E 

6 B 
47 29 16.1N 
021 36 15.1E 

7 B 
47 29 15.7N 
021 36 14.0E 

8 B 
47 29 15.0N 
021 36 13.3E 

9 B 
47 29 14.6N 
021 36 12.6E 

10 A 
47 29 15.0N 
021 36 18.0E 

11 A 
47 29 17.5N 
021 36 20.9E 

12 A 
47 29 22.2N 
021 36 28.8E 
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Állóhely azonosító Légijármű ICAO kategória Állóhely koordináták 

13 A 
47 29 24.0N 
021 36 32.4E 

16. táblázat 

A forgalmi előtérre vonatkozó térkép a 4.2 fejezetben található. 

6.3 Vizuális navigációs berendezések és tartalék energiaellátás 

6.3.1 Futópálya fénytechnika 

 RWY 04R RWY 22L 

Bevezető  

fénysor 

THOR EL-AT 

CAT I. precíziós bevezető fénysor 

Barrette 

900 méter (30 méteres 
osztásközzel)  

fehér szín 

nem alkalmazandó 

PAPI 

ADB PPL 400/1 – a futópálya bal 
oldalán telepítve 

siklópálya szöge 3° 

vörös/fehér szín 

ATG AIRPORTS ZA737 – a 
futópálya bal oldalán telepítve 

siklópálya szöge 3° 

vörös/fehér szín 

Küszöbfény 
THORN INL-RN/RET 

zöld szín 

THORN INL-RN 

zöld szín 

Küszöb 
azonosító 
fény  

nincs alkalmazandó ADB UDC 60/60 

Szegélyfény 

THORN EL-EAH 

2500 méter (60 méteres 
osztásközzel)  

0 – 1840 m fehér szín 

1900 – 2500 m sárga szín (utolsó 
600 m) 

THORN EL-EAH 

2500 méter (60 méteres 
osztásközzel) 

0 – 300 m vörös szín (áthelyezett 
küszöbig) 

360 – 1840 m fehér szín 

1900 – 2500 m sárga szín (utolsó 
600 m) 
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 RWY 04R RWY 22L 

Futópálya-
vég fény 

THORN INL-RET 

vörös szín 

THORN INL-RN 

vörös szín 

17. táblázat 

A repülőtér-üzemeltető által üzemeltetett fénytechnika vezérlő rendszer a „torony” 
helyiségben van elhelyezve, amelyet közvetlenül az AFIS munkatárs kezel. Egymástól 
függetlenül szabályozható a bevezető fénysor fényereje, a PAPI-k 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; 

• IMC meteorológiai körülmények esetén; 

• a PAPI-t megközelítési művelet végrehajtása során folyamatosan üzemeltetni kell. 

6.3.2 Futópálya jelölések 

A RWY 04R/22L futópályán a következő jelölések orientálják a légijármű vezetőket: 

• futópálya küszöb jelölések; 

• futópálya azonosító jelölések; 

• futópálya középvonal jelölések; 

• futópálya szegély jelölések; 

• földetérési zóna jelölések; 

• célpont jelölések; 

• áthelyezett küszöb jelölés (RWY 22L futópálya irányból); és 

• gurulóút középvonal jelölések (futópálya kijáratoknál a TWY A és B gurulóutak 
irányába. 

A nem üzemelő RWY 04L/22R futópályán, annak üzemen kívüli státuszát lezárt futópálya 
jelölések jelölik. 

6.3.3 Gurulóút fénytechnika és jelző tárgyak 

A TWY A és B gurulóutakon nem találhatók aktív fénytechnikai elemek, azok szegélyét 
kizárólag kék színű, passzív, retroreflektív jelző tárgyak jelzik jobb és bal oldalon egyaránt. 

6.3.4 Gurulóút jelölések 

A TWY A és B gurulóutakon a következő jelölések orientálják a légijármű vezetőket: 

• gurulóút középvonal jelölések; 

• kiemelt gurulóút középvonal jelölések; 

• futópálya várópont jelölések; és 

• teherbíró felület határa jelölések. 

A nem üzemelő TWY C és D gurulóutakon, azok mozgási területhez való csatlakozási 
pontjainál lezárt gurulóút jelölések jelöli az üzemen kívüli állapotot. 
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6.3.5 Forgalmi előtér fénytechnika és jelző tárgyak 

Az APRON forgalmi előtér teljes területén biztosított a fényvető oszlopok általi megvilágítás. 
Egyéb aktív fénytechnikai elemek nem találhatók az APRON forgalmi előtéren, azonban az 
előtéri gurulási nyomvonal burkolatlan felülethez kapcsolódó szegélyét kék színű, passzív, 
retroreflektív jelző tárgyak jelzik. 

6.3.6 Forgalmi előtér jelölések 

Az APRON forgalmi előtéren a következő jelölések orientálják a légijármű vezetőket: 

• gurulóút gurulási nyomvonal jelölések; 

• állóhely gurulási nyomvonal jelölések; 

• légijármű állóhely azonosító jelölések; 

• orrfutómű megállítási vonal jelölések; 

• teherbíró felület határa jelölések; és 

• előtéri biztonsági vonal jelölések. 

6.3.7 Vizuális beállítást segítő rendszer 

Az APON forgalmi előtéren vizuális beállítást segítő rendszer nem alkalmazott. A 
légijárművek beállítása marshaller segítségével történik. 

6.3.8 Fénytechnikai elemek tartalék energia ellátási rendszere 

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. 

Mindkét független betáplálási vonalon bekövetkező áramszünet esetén a nem látás szerinti 
és az aktív világítással rendelkező látás szerinti navigációs berendezések, az épületek – 
beleértve az AFIS szolgálati helyiségét is – energiaellátását aggregátok és szünetmentes 
tápegységek veszik át automatikusan. 

6.4 VOR ellenőrzőpontok 

Nincs VOR állomás telepítve – nem alkalmazandó. 

6.5 Szabvány gurulási útvonalak 

A gurulóutakat le- és felszállásra használni TILOS! 

A következő sztenderd gurulási útvonalak használandók a repülőtéren: 

RWY04R → TWY B → APRON 

APRON → TWY B → RWY 22L 

RWY 22L → TWY A → APRON 

APRON → TWY A → RWY 04R 
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6.6 Küszöbök és állóhelyek koordinátái 

Futópálya küszöbök koordinátái: lásd 6.1 fejezet 

Állóhelyek koordinátái: lásd 6.2.5 fejezet 

Gurulóutakat íveinek és egyenes szakaszainak jellemző koordinátái: 

• TWY A 
47 28 53.85N 021 36 10.70E; 
47 28 53.97N 021 36 10.21E 
47 28 54.34N 021 36 09.51E; 
47 29 02.21N 021 35 59.14E; 
47 29 03.06N 021 35 58.71E; 
47 29 03.79N 021 35 59.18E; 
47 29 13.73N 021 36 13.14E 

• TWY B 
47 29 26.27N 021 36 33.89E; 
47 29 31.30N 021 36 43.91E; 
47 29 31.40N 021 36 44.08E; 
47 29 31.52N 021 36 44.24E; 
47 29 46.35N 021 37 01.32E; 
47 29 46.50N 021 37 01.53E; 
47 29 46.62N 021 37 01.76E; 
47 29 56.44N 021 37 24.68E; 
47 29 56.61N 021 37 25.77E; 
47 29 56.23N 021 37 26.88E; 
47 29 48.24N 021 37 37.50E; 
47 29 47.83N 021 37 37.90E; 
47 29 47.31N 021 37 38.09E 

6.7 Akadályok adatai 

A RWY 04R/22L futópálya megközelítési és felszállási emelkedési területeihez kapcsolódó 
jelentősebb akadályokat a 3. mellékletben és a 4. mellékletben található térképek mutatják 
be részletesen. 

6.8 Burkolt felületek típusa és teherbíró képessége 

A burkolatok felületére és teherbíró képességére vonatkozó adatok a 6.1 és 6.2.4 és a 6.2.5 
fejezetekben találhatóak. 

6.9 Magasságmérő ellenőrző hely és tengerszint feletti magassága 

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

Tengerszint feletti 
magasság 

04R futópálya küszöb 108,2 méter 

22L futópálya küszöb 109,8 méter 

18. táblázat 

6.10 Deklarált távolságok 

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

Rendelkezésre álló felszállási távolság (take-off distance available –TODA);  

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 

19. táblázat 

6.11 Mozgásképtelen légijármű eltávolítására vonatkozó adatok, 
elérhetőségek 

A mozgásképtelen légijárművek eltávolításának DIA Kft. által kijelölt koordinátora a Forgalmi 
és Járatkiszolgálási Osztály munkavállalói közül a Kényszerhelyzeti terv szerint kijelölt Helyi 
Mentési Vezető. 

Kapcsolattartási adatok: 

• e-mail: ops@debrecenairport.com 

• telefon: +36 30 418 9725 

A legnagyobb mozgásképtelen légijármű típus, mely eltávolítására vonatkozó képességgel 
a repülőtér-üzemeltető megbízott partnere rendelkezik az AIRBUS A321NEO típusú 
légijármű. 

6.12 A repülőtér tűzoltó kategóriája, oltóanyagok mennyisége és típusa 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtér tűzoltás- mentési kategóriája: CAT 7 

Raktárkészleten lévő oltóanyagok mennyisége: 

• habképző anyag 

o 4000 liter 

mailto:ops@debrecenairport.com
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• oltó por 

o nincs raktárkészlet, mivel a tűzoltó gépjárműveken található kiegészítő 
oltóanyag mennyisége, fedezi a raktárkészlet szükségletet 

FOAM1 tűzoltó gépjárművön tárolt oltóanyag mennyiség: 

• oltóvíz: 12 000 liter 

• habképző anyag: 1 500 liter 

• kiegészítő oltóanyag (oltó por): 250 kg 

FOAM2 tűzoltó gépjárművön tárolt oltóanyag mennyiség: 

• oltóvíz: 12 000 liter 

• habképző anyag: 1 500 liter 

• kiegészítő oltóanyag (oltó por): 250 kg 

6.13 Követelményektől való eltérések (ELoS, SC, DAAD) és korlátozások 

A repülőtéri infrastruktúra a 139/2014/EU rendelet CS-ADR-DSN mellékletében 
meghatározott követelményektől számos esetben eltér, amely eltérések kezelésére a 
következő rugalmassági intézkedések, eszközök alkalmazhatók: 

• ELoS; 

• SC; 

• DAAD. 

A fenti eszközök közül a repülőtéren kizárólag DAAD-ok vannak érvényben, melyekben az 
alábbi fejezetekben leírt infrastruktúra eltérések végleges kijavításáig alkalmazandó 
közbenső kockázatcsökkentő intézkedések, valamint az infrastruktúra eltérések végleges 
kijavítását célzó intézkedések kerültek meghatározásra és a légiközlekedési hatóság által 
elfogadásra. 

6.13.1 Futópálya szélesség – LHDC-DAAD-1-DSN.B.045 

6.13.1.1 Az eltérés leírása 

A RWY 04R/22L futópálya szélessége: 40 m, azonban a 4-es kódszámú, 7 m szélességű 
külső főfutómű keréksík távolsággal rendelkező mértékadó légijármű üzemeltetésére 
alkalmas futópálya szélessége követelmény szerint WRWY ≥ 45m, aminek a RWY 04R/22L 
futópálya nem felel meg: WRWY = 40 m <45 m. 

6.13.1.2 Közbenső kockázatcsökkentő intézkedés(ek) 

A futópálya súrlódási együtthatójának fokozott ellenőrzése (amennyiben feltételezhető, hogy 
a súrlódási együttható az érvényben lévő adathoz képest 0,05-tel megváltozott). 

6.13.1.3 Az eltérés kijavítását célzó intézkedés 

A RWY 04R/22L futópálya szélességének korrekciója, 40 m szélességről 45 m szélességre. 

Határidő: 2025. december 31. 

6.13.2 Futópálya keresztesés – LHDC-DAAD-1-DSN.B.080 

6.13.2.1 Az eltérés leírása 
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A RWY 04R/22L futópályán a keresztesés nagysága több helyen alacsonyabb az előírt 1%-
os minimális értéknél, valamint meghaladja az előírt 1,5%-os maximális értéket. 

A legkisebb mért keresztesési érték: 0,98% 

A legnagyobb mért keresztesési érték: 1,70% 

6.13.2.2 Közbenső kockázatcsökkentő intézkedés(ek) 

A futópálya felületének fokozott ellenőrzése heves esőzés esetén. 

A futópálya súrlódási együtthatójának fokozott ellenőrzése (amennyiben feltételezhető, hogy 
a súrlódási együttható az érvényben lévő adathoz képest 0,05-tel megváltozott). 

6.13.2.3 Az eltérés kijavítását célzó intézkedés 

A RWY 04R/22L futópálya keresztesésének korrekciója. 

Határidő: 2025. december 31. 

6.13.3 Futópálya felülete – LHDC-DAAD-1-DSN.B.090 

6.13.3.1 Az eltérés leírása 

A RWY 04R/22L futópályán olyan felületi irregularitások találhatóak, melyek nem felelnek 
meg a 3 m hosszú mérőléc alatt max. 3 mm eltérés határértéknek. 

6.13.3.2 Közbenső kockázatcsökkentő intézkedés(ek) 

Nem alkalmazott. 

6.13.3.3 Az eltérés kijavítását célzó intézkedés 

A RWY 04R/22L futópálya felületi irregularitásainak korrekciója. 

Határidő: 2025. december 31. 

6.13.4 Futópálya sávban található objektumok – LHDC-DAAD-3-DSN.B.165 

6.13.4.1 Az eltérés leírása 

A repülőtéren számos, a futópályasáv elegyengetett területén, a földfelszín alatt 
elhelyezkedő műtárgy oldalfalai nem vagy nem kellő mértékben lejtős kialakításúak, így 
azokon nem biztosított a légijármű futóműveinek felfutása. 

6.13.4.2 Közbenső kockázatcsökkentő intézkedés(ek) 

Nem alkalmazott. 

6.13.4.3 Az eltérés kijavítását célzó intézkedés 

A DAAD dokumentum mellékleteként elkészített értékelő elemzés alapján a futópályasáv 
elegyengetett területén megjelenő műtárgyak, elhelyezkedésük szerint három kockázati 
kategóriába kerültek besorolásra annak figyelembevételével, hogy az adott területen milyen 
valószínűséggel következik be egy adott típusú légijármű esemény: 

− magas kockázati besorolásba eső objektumok → a futópálya sáv elegyengetett 
területének piros színnel jelölt területén a túlfutás vagy korai földetérés 
eseménytípusok következhetnek be, melyek az EASA Annual Safety Review 2018 
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dokumentum alapján a legmagasabb valószínűséggel bekövetkező futópályán 
előforduló eseménytípusok; 

− közepes kockázati besorolásba eső objektumok → a futópálya sáv elegyengetett 
területének sárga színnel jelölt területén a földetéréskor bekövetkező, oldalirányba 
való kitörés eseménytípus következhet be, amely az EASA Annual Safety Review 
2018 dokumentum alapján közepes valószínűséggel bekövetkező futópályán 
előforduló eseménytípus; és 

− alacsony kockázati besorolásba eső objektumok → a futópálya sáv elegyengetett 
területének zöld színnel jelölt szakaszán a gurulás közben bekövetkező, oldalirányba 
való kitörés eseménytípus következhet be, melyre az EASA Annual Safety Review 
2018 dokumentum nem tér ki, azonban nyilvánvaló, hogy az alacsony sebességű 
légijármű alacsony valószínűséggel tör ki oldalirányba. 

A fentiek alapján az egyes nem-megfelelő objektumok oldalainak lejtős kialakítása kerül 
megvalósításra az alábbi ütemezés szerint: 

− magas kockázati besorolásba eső objektumok: 2022.12.31.; 

− közepes kockázati besorolásba eső objektumok: 2023.12.31.; és 

− alacsony kockázati besorolásba eső objektumok: 2024.12.31. 

6.13.5 Futópálya sáv elegyengetett területe – LHDC-DAAD-3-DSN.B.175 

6.13.5.1 Az eltérés leírása 

A repülőtéren sem RWY 04R futópályairány, sem RWY 22L futópályairány gázsugár eróziós 
területének kialakítása nem felel meg a követelményeknek (RWY 04R: 30 méter helyett 
19,71 méter; RWY 22L: 30 méter helyett 20,06 méter). 

6.13.5.2 Közbenső kockázatcsökkentő intézkedés(ek) 

A RWY 04R/22L futópálya burkolatához csatlakozó hajtómű gázsugár eróziós területek és 
az azokhoz kapcsolódó, megfelelő hosszúságú és szélességű hajtómű gázsugár eróziós 
területekkel el nem látott területek fokozott ellenőrzése és FOD észlelése esetén annak 
eltávolítása minden sugárhajtóművel szerelt légijármű műveletet követően. 

6.13.5.3 Az eltérés kijavítását célzó intézkedés 

Az előírásnak való megfelelés érdekében a szükséges burkolat megtervezése és 
kivitelezése. 

Határidő: 2022. december 31. 

6.13.6 Futópálya sáv keresztesése – LHDC-DAAD-5-DSN.B.185 

6.13.6.1 Az eltérés leírása 

A futópálya sáv keresztirányú esésviszonyainak kialakítása, annak több pontján nem felel 
meg a követelményeknek. 

6.13.6.2 Közbenső kockázatcsökkentő intézkedés(ek) 

A futópálya használata során a megengedett maximális keresztszél komponens értékének 
(139/2014/EU végrehajtási rendelet, CS-ADR-DSN melléklet, B fejezet, GM1 ADR-
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DSN.B.020 követelménypont) csökkentése és a követelmény közzététele az AIP-ben az 
alábbiak szerint. 

A megengedhető keresztszél komponens értéke a futópálya használata során 37 km/h (20 
kt) értékről referencia 33 km/h (18 kt) értékre csökkentendő, azon légijárművek esetén, 
melyek referencia futópálya hosszúsági értéke 1 500 m vagy afeletti, kivéve azokat az 
eseteket, amikor az elégtelen hosszirányú súrlódási együttható következtében a futópályán 
mérhető fékhatás alacsony értéke feltételezhető (3 mm-nél vastagabb téli csapadék vagy 
heves esőzés következtében állóvíz jelenléte a futópályán), mely esetekben a maximálisan 
megengedhető keresztszél komponens értéke 24 km/h (13 kt) referencia értékről 21 km/h 
(11 kt) értékre csökkentendő. 

6.13.6.3 Az eltérés kijavítását célzó intézkedés 

A futópálya sáv megfelelő keresztirányú esésviszonyainak kialakításához szükséges 
földmunkák elvégzése. 

Határidő: 2024. november 30. 

6.13.7 Futópálya sáv teherbírása – LHDC-DAAD-2-DSN.B.190 

6.13.7.1 Az eltérés leírása 

A RWY 04R/22L futópályájához tartozó futópálya sáv teherbíró területére az előírt teherbírási 
követelmény nem teljesül. 

6.13.7.2 Közbenső kockázatcsökkentő intézkedés(ek) 

A futópálya használata során a megengedett maximális keresztszél komponens értékének 
(139/2014/EU végrehajtási rendelet, CS-ADR-DSN melléklet, B fejezet, GM1 ADR-
DSN.B.020 követelménypont) csökkentése és a követelmény közzététele az AIP-ben az 
alábbiak szerint. 

A megengedhető keresztszél komponens értéke a futópálya használata során 37 km/h (20 
kt) értékről referencia 33 km/h (18 kt) értékre csökkentendő, azon légijárművek esetén, 
melyek referencia futópálya hosszúsági értéke 1 500 m vagy afeletti, kivéve azokat az 
eseteket, amikor az elégtelen hosszirányú súrlódási együttható következtében a futópályán 
mérhető fékhatás alacsony értéke feltételezhető (3 mm-nél vastagabb téli csapadék vagy 
heves esőzés következtében állóvíz jelenléte a futópályán), mely esetekben a maximálisan 
megengedhető keresztszél komponens értéke 24 km/h (13 kt) referencia értékről 21 km/h 
(11 kt) értékre csökkentendő. 

6.13.7.3 Az eltérés kijavítását célzó intézkedés 

A futópálya sáv teherbíró területének követelményeknek megfelelő kialakítása. 

Határidő: 2024. november 30. 

6.13.8 Futópálya végbiztonsági terület teherbírása – LHDC-DAAD-2-DSN.C.235 

6.13.8.1 Az eltérés leírása 

A LHDC repülőtéren a RWY 04R/22L futópálya végbiztonsági területein, a túlfutó 
légijárművek számára az előírt teherbírási követelmény nem teljesül (CBR 15 % ÷ 20%). 
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6.13.8.2 Közbenső kockázatcsökkentő intézkedés(ek) 

 Annak AIP-ben való közzététele, hogy a Debrecen Nemzetközi Repülőtérre érkező és 
onnan induló légijárművek a repülőtér AIP-ben közzétett távolságainak (TORA, TODA, 
ASDA, LDA) 10%-kal csökkentett értékeihez viszonyítva korlátozzák a Landing Weight és 
Take-off Weight értékeiket. 

6.13.8.3 Az eltérés kijavítását célzó intézkedés 

A futópálya végbiztonsági területek teherbíró felületének követelményeknek megfelelő 
kialakítása. 

Határidő: 2024. november 30. 

6.13.9 Gurulóutak felülete – LHDC-DAAD-3-DSN.D.290 

6.13.9.1 Az eltérés leírása 

A TWY A és TWY B gurulóút több pontján felületi irregularitások találhatók. 

A gurulóutak teljes felületéről nem áll rendelkezésre megfelelő mérési adatsor, amely 
átfogóan bemutatná a gurulóutak felületének állapotát, felületi egyenetlenségeit. 

6.13.9.2 Közbenső kockázatcsökkentő intézkedés(ek) 

FOD ellenőrzés végrehajtása a gurulóutakon minden gurulási művelet végrehajtását 
követően. 

6.13.9.3 Az eltérés kijavítását célzó intézkedés 

A TWY A és TWY B felületén végrehajtandó homokmélység mérés elvégzése 2018. október 
31-ig. 

A végrehajtott homokmélység mérés eredménye alapján a szükséges intézkedések 
meghatározása 2019. január 31-ig. 

A DAAD mellékletében található, a GLOBÁLTERV Mérnökiroda Kft. által elvégzett 
georadaros pályaszerkezet vastagság és lehetséges pályaszerkezeti kárfelmérés 
eredményeképp, a 2018. október 10. napján készített jegyzőkönyv 5.1.2 pontja mutatja be a 
TWY A, az 5.2.2 pontja pedig a TWY B gurulóút felületi állapotát. 

A jegyzőkönyv 5.1.2 és 5.2.2 pontjában található 19-21. és 30-34. ábrákon megfigyelhető a 
gurulóutak felületének inhomogenitása. A felületen mért alacsonyabb dielektromos értékeket 
sötétpiros/sötétrózsaszín színnel jelölték, melyek repedések és üregek valószínűségét jelzik. 
Jól látható, hogy a TWB A és TWY B közel teljes hosszában, a légijárművek futóműveinek 
vonalában mikró-, és makró repedések fordulnak elő, valamint a futópályához való burkolat 
csatlakozásoktól számított 250-300 méteres távolságon belül nagyobb kiverődések, üregek 
találhatók. 

A mérés kiterjedt a pályaszerkezet vastagságának és betontáblák alatti felületek állapotára 
is, amely mérési eredményeket összevetve a felület állapotát bemutató méréssel 
meghatározható a sérült, és kritikusan sérült betontáblák köre. 

A pályaszerkezeti kárfelmérés eredményére alapozott betontábla rekonstrukciós munkálatok 
elvégzésének véghatárideje: 2022. november 30. 
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6.13.10 Gurulóút padkák – LHDC-DAAD-3-DSN.D.305 

6.13.10.1 Az eltérés leírása 

A gurulóutak padkája az egyenes szakaszokon nincs kiépítve. 

6.13.10.2 Közbenső kockázatcsökkentő intézkedés(ek) 

A gurulóutak burkolatainak egyenes szakaszait határoló zöldterületek fokozott FOD 
ellenőrzése minden gurulási műveletet megelőzően. 

6.13.10.3 Az eltérés kijavítását célzó intézkedés 

A követelménynek megfelelő gurulóút padkák megtervezése és kivitelezése. 

Határidő: 2024. november 30. 

6.13.11 Szervízút várópont jelölések – LHDC-DAAD-4-DSN.L.600 

6.13.11.1 Az eltérés leírása 

A repülőtéren nem került minden gurulóút szervízút várópont esetén felfestésre a szervízút 
várópont jelölés. 

6.13.11.2 Közbenső kockázatcsökkentő intézkedés(ek) 

Az eltérés kijavítását célzó intézkedés végrehajtásáig tartó átmeneti időszakban a repülőtér 
teljes CPSRA területén kötelező a földi járműveknek rádiókapcsolatot létesíteni az AFIS-sal 
és minden útvonal megkezdése előtt tájékoztatást kérni az útvonal elérhetőségére 
vonatkozóan. 

6.13.11.3 Az eltérés kijavítását célzó intézkedés 

Hiányzó szervízút várópont jelölések kivitelezése. 

Határidő: 2022. október 31. 

6.13.12 Bevezető fénysor rendszerek – LHDC-DAAD-3-DSN.M.625 

6.13.12.1 Az eltérés leírása 

A RWY 04R futópálya irányhoz tartozó bevezető fénysor úgy került telepítésre, hogy az SRA 
kerítés kitakarja a 15-ös lámpasort, az elhaladó vasúti szerelvény pedig kitakarja, a 12-es, 
13-as, 14-es és 15-ös lámpasort, tehát elhaladó vasúti szerelvény esetén a bevezető fénysor 
150 m hosszú szakaszán nincs megfelelő vizuális irányvezetés. 

6.13.12.2 Közbenső kockázatcsökkentő intézkedés(ek) 

Nem alkalmazott. 

6.13.12.3 Az eltérés kijavítását célzó intézkedés 

A bevezető fénysor kialakítása oly módon, hogy semmilyen esetben se takarjon ki fix vagy 
mozgó objektum fénysor elemet. 

Határidő: 2024. november 30. 

6.13.13 Cat. I. precíziós bevezető fénysor rendszerek– LHDC-DAAD-3-DSN.M.630 

6.13.13.1 Az eltérés leírása 
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A RWY 04R futópálya irányhoz tartozó bevezető fénysor úgy került telepítésre, hogy az SRA 
kerítés kitakarja a 15-ös lámpasort, az elhaladó vasúti szerelvény pedig kitakarja, a 12-es, 
13-as, 14-es és 15-ös lámpasort, tehát elhaladó vasúti szerelvény esetén a bevezető fénysor 
150 m hosszú szakaszán nincs megfelelő vizuális irányvezetés. 

6.13.13.2 Közbenső kockázatcsökkentő intézkedés(ek) 

Nem alkalmazott. 

6.13.13.3 Az eltérés kijavítását célzó intézkedés 

A bevezető fénysor kialakítása oly módon, hogy semmilyen esetben se takarjon ki fix vagy 
mozgó objektum fénysor elemet. 

Határidő: 2024. november 30. 

6.13.14 Lezárt futópályák, gurulóutak vagy ezek részei – LHDC-DAAD-6-
DSN.R.855 

6.13.14.1 Az eltérés leírása 

A lezárt futópálya jelölések a RWY 04L/22R futópálya mindkét végén megtalálhatók, 
azonban közbenső jelölések nem kerültek elhelyezésre úgy, hogy az azok közötti távolság 
ne legyen több, mint a 300 m, ezért a repülőtér nem felel meg a követelménynek. 

A lezárt TWY C és D gurulóutak végei közül kizárólag ott került elhelyezésre lezárt gurulóút 
jelölés, ahol azok aktív mozgási területhez csatlakoznak, ezért a repülőtér nem felel meg a 
követelménynek. 

6.13.14.2 Közbenső kockázatcsökkentő intézkedés(ek) 

A futópálya 04R/22L azonosítója által az orientáció biztosítása. 

6.13.14.3 Az eltérés kijavítását célzó intézkedés 

Hiányzó lezárt futópálya és gurulóút jelölések megtervezése és felfestése. 

Határidő: 2022. október 31. 

6.13.15 Légiforgalmi földi fények karakterisztikája – LHDC-DAAD-5-DSN.U.940 

6.13.15.1 Az eltérés leírása 

A THR 22L áthelyezett futópálya küszöbfényeket alkotó 04DT01; 04DT02; 04DT03; 04DT04; 
04DT06; 04DT07; 04DT08; 04DT09 és a 04R futópályairány végfényeit alkotó 04RE02; 
04RE06 kódjelű fénytechnikai elemek fényerőssége az előírástól alacsonyabb értékű. 

6.13.15.2 Közbenső kockázatcsökkentő intézkedés(ek) 

A RWY 22L THR futópálya küszöbnél telepített küszöbazonosító fénytechnika folyamatos 
üzemeltetése a RWY 22L futópálya irányból végzett megközelítési eljárások végrehajtása 
esetén. 

6.13.15.3 Az eltérés kijavítását célzó intézkedés 

A nem megfelelő fénytechnikai elemek cseréje, felújítása. 

Határidő: 2022. október 31. 
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„E” RÉSZ – A REPÜLŐTÉR 
ÜZEMELTETÉSI ELJÁRÁSAIRA, 

BERENDEZÉSEIRE ÉS 
REPÜLÉSBIZTONSÁGI ELŐÍRÁSAIRA 

VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
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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: 7 

oldal: 71 / 120 

 

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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8.2 Személyek, gépjárművek belépésére vonatkozó szabályok 

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 AFIS-nak és a HC AIS-nek. 

A repülőtér-üzemeltető rendszeres ellenőrzéseket végez a mozgási területen és a 
kapcsolódó létesítményekben, amely felügyleti tevekénység segítségével azonosítani és 
kezelni tudja a potenciális repülésbiztonsági kockázatokat. A rendszeres ellenőrzések 
rendjét és kapcsolódó részletes utasításokat az E27 – Mozgási terület ellenőrzése c. 
dokumentum tartalmazza. 

9.1 AFIS-sal való kommunikáció rendje 

A Tréner Kft. látja el a repülőtéri repüléstájékoztató szolgálati feladatokat. Az AFIS 
szakszemélyzetet a Tréner Kft. saját állományából vezényli. Tevékenységét az érvényben 
lévő, vonatkozó jogszabályokban foglaltak, a repülőtér-üzemeltetővel kötött szolgáltatási 
szerződésben foglaltak, a Tréner Kft. által kidolgozott, az AFIS munkatechnológiájára 
vonatkozó előírásokban foglaltak betartásával végzi a Debrecen Nemzetközi Repülőtér nem 
ellenőrzött, forgalmi tájékoztató körzetnek minősülő légterében. 

Mind az ellenőrzések, mind az egyéb munkaterületen történő közlekedés során betartandó, 
az AFIS-sal való folyamatos kétirányú kommunikáció fenntartására vonatkozó részletes 
szabályokat a Földi mozgást ellenőrző és vezérlő rendszer – SMGCS c. dokumentum 7. 
fejezete tartalmazza. 

9.2 Ellenőrző listák, naplók és nyilvántartások 

Az ellenőrzési kérdéslisták, naplók, nyilvántartások kezelési rendszerét 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 c. 
dokumentum 7. és 8. fejezetei tartalmazzák. 
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10 Elektromos rendszerek, látás szerinti, nem látás szerinti 
eszközök ellenőrzése 

Az elektromos rendszerek és a látás szerinti navigációs berendezések ellenőrzésére, 
karbantartására és hibajavítására vonatkozó részletes információkat a Karbantartás 
irányítási kézikönyv c. dokumentum 8 fejezete tartalmazza. 

A nem látás szerinti navigációs berendezések ellenőrzésére, karbantartására és 
hibajavítására vonatkozó részletes információkat a CNS kézikönyv c. dokumentum 11.3 
fejezete tartalmazza. 

10.1 Ellenőrző listák, naplók és nyilvántartások 

Az elektromos rendszerekre és a látás szerinti navigációs berendezésekre vonatkozó 
ellenőrzési tevékenységhez kapcsolódó kérdéslisták, naplók, nyilvántartások kezelési 
rendszerét a Karbantartás irányítási kézikönyv c. dokumentum 8 fejezete tartalmazza. 

A nem látás szerinti navigációs berendezésekre vonatkozó ellenőrzési tevékenységhez 
kapcsolódó kérdéslisták, naplók, nyilvántartások kezelési rendszerét a CNS kézikönyv c. 
dokumentum 8 fejezete tartalmazza. 

10.2 Ellenőrzések gyakorisága, kiértékelése és intézkedések rendszere 

Az elektromos rendszerek és a látás szerinti navigációs berendezések ellenőrzésének 
gyakoriságára, az ellenőrzések eredményének kiértékelésére és az esetlegesen szükséges 
intézkedések végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat a Karbantartás irányítási 
kézikönyv c. dokumentum 8 fejezete tartalmazza. 

A nem látás szerinti navigációs berendezések ellenőrzésének gyakoriságára, az 
ellenőrzések eredményének kiértékelésére és az esetlegesen szükséges intézkedések 
végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat a CNS kézikönyv c. dokumentum 11.3 
fejezete tartalmazza. 
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11 Repülőtéri felszerelések ellenőrzése és karbantartása 

A repülőtéri felszerelések üzemeltetésére, ellenőrzésére, karbantartására és hibajavítására 
vonatkozó részletes információkat a Karbantartás irányítási kézikönyv c. dokumentum 5; 6 
és 9 fejezetei tartalmazzák. 
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12 Mozgási terület karbantartása 

12.1 Burkolt és burkolatlan felületek, vízelvezető rendszer 

A repülőtéri infrastruktúra részét képző burkolt és burkolatlan felületek és vízelvezető 
rendszerek karbantartására vonatkozó részletes információkat a Karbantartás irányítási 
kézikönyv c. dokumentum 7 fejezete tartalmazza. 

12.2 Túlterheléses műveletek (overload operations) 

A RWY 04R/22L futópálya, a TWY A és B gurulóutak és az APRON forgalmi előtér burkolati 
teherbírási mutatóinál (PCN) nagyobb légijármű teherbírási mutatóval (ACN) rendelkező 
légijárművek műveletei az repülőtér éves műveletszámának max. 5%-át tehetik ki, az 5%-os 
határ túllépése esetén magasabb ACN mutatóval rendelkező légijárművek nem fogadhatók 
a repülőtéren, azzal a kikötéssel, hogy 

• amennyiben a futópálya PCN+PCN*5% értéke alacsonyabb, mint a légijármű ACN 
értéke, a légijármű nem fogadható a repülőtéren; vagy 

• 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 

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

A repülőtér infrastruktúrájának vonatkozó műszaki paramétereit a 6 fejezet rögzíti. 
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13 Repülőtéri munkálatok 

13.1 Építési és karbantartási munkálatok megtervezése, koordinálása és 
kivitelezése 

A repülőtéri munkálatokra vonatkozó részletes szabályokat a Repülőtéri munkálatok 
biztonsága c. dokumentum tartalmazza. 

13.2 AFIS-sal való kommunikáció rendje 

Mind a repülőtéri munkálatok, mind az egyéb munkaterületen történő közlekedés során 
betartandó, az AFIS-sal való folyamatos kétirányú kommunikáció fenntartására vonatkozó 
részletes szabályokat a Földi mozgást ellenőrző és vezérlő rendszer – SMGCS c. 
dokumentum 7 fejezete tartalmazza. 
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14 Előtér-menedzsment 

14.1 Légijárművek átadása az AFIS és az előtér-menedzsment között 

A légijárművek az AFIS és az előtér menedzsment feladatokat ellátó személyzet közötti 
átadásának eljárását a Földi kiszolgálási és utaskezelési kézikönyv c. dokumentum 5.15.4 
és 5.15.6 fejezetei tartalmazzák. 

14.2 Állóhely kiosztás 

A légijárművek állóhelyének kiosztására vonatkozó eljárást a Földi kiszolgálási és 
utaskezelési kézikönyv c. dokumentum 5.15.2 fejezete tartalmazza. 

14.3 Hajtómű indítás és hátratolás 

A légijárművek hajtóműveinek indítására vonatkozó eljárást a Földi kiszolgálási és 
utaskezelési kézikönyv c. dokumentum 5.15.8 és 5.15.9 fejezetei tartalmazzák. 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtéren az állóhelyek önjáró állóhelyek, hátratolási eljárásra 
sztenderd állóhely használat mellett nincs lehetőség. Hátratolás kizárólag magasabb 
kódbetűvel rendelkező légijárművek esetén alkalmazandó, amennyiben a 28 fejezetben 
elvégzett elemzés során megállapításra kerül. Ezen esetben a 31 fejezetben rögzített eljárás 
szerint jár el a repülőtér-üzemeltető. 

14.4 Légijármű beállítás és felvezetés 

A légijárművek állóhelyre történő beállítására, valamint felvezetésére vonatkozó eljárásokat 
a Földi mozgást ellenőrző és vezérlő rendszer – SMGCS c. dokumentum 5.3.1; 8 és 9 
fejezetei, valamint a Földi kiszolgálási és utaskezelési kézikönyv c. dokumentum 5.15.3; 
5.15.4 és 5.15.6 fejezetei tartalmazzák. 
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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. 

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 forgalmi előtéren alkalmazandó megfúvásos balesetek megelőzését biztosító további 
szabályokat a Földi kiszolgálási és utaskezelési kézikönyv c. dokumentum 5.19 fejezete 
tartalmazza. 

A gurulóutakon alkalmazandó megfúvásos balesetek megelőzését biztosító szabályokat a 
Földi mozgást ellenőrző és vezérlő rendszer – SMGCS c. dokumentum 5.2 fejezete 
tartalmazza. 

15.2 Üzemanyagfeltöltés szabályai 

A légijárművek üzemanyaggal való feltöltésének részletes szabályait az Üzemanyag 
kiszolgálási kézikönyv c. dokumentum 12. fejezete tartalmazza. 

15.3 FOD kezelése 

A FOD (Foreign Object Debris / Foreign Object Damage) jelentése: a futópályák, gurulóutak 
és forgalmi előterek környezetében található hulladék. 

A repülőtér-üzemeltető valamennyi mozgási terület felületét karbantartja annak érdekében, 
hogy megelőzze az olyan szabadon mozgó tárgyak/törmelékek megjelenését, amelyek kárt 
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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; 

• 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, a mozgási területen kíséret nélkül közlekedő 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 forgalmi előtér takarítást végzünk. 

Minden, a forgalmi 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”; 
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• 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 ellenőrzése 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. 

Az összegyűjtött adatokat adatbázisban kell tárolni elemzés céljából. 

15.4 Az alkalmazandó repülésbiztonsági előírások betartásának 
ellenőrzése 

A repülésbiztonsági előírások betartatásáért és ellenőrzésért a Forgalmi és Járatkiszolgálási 
Osztály szolgálatban lévő tagjai felelnek. Bárminemű eltérés, probléma, a feladatok 
elvégzése közben tapasztalt rendellenesség esetén a forgalmi és járatkiszolgálási 
csoportvezető köteles azonnal tájékoztatni a forgalmi és földi kiszolgálási igazgatót, aki az 
SMM 7 fejezetében meghatározottak szerint jelentést készít az esetről, melyet a 
repülésbiztonsági és compliance igazgató részére továbbít vizsgálat lefolytatása céljából. 

15.5 Utasok mozgására vonatkozó szabályok 

Az utasok közlekedésére vonatkozó szabályokat a Földi mozgást ellenőrző és vezérlő 
rendszer – SMGCS c. dokumentum 5.5.4 fejezete tartalmazza. 
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16 Repülőtér közlekedési rendjének szabályai (RE-KRESZ) 

A repülőtéren alkalmazandó speciális közlekedési szabályok részletes leírását a Földi 
mozgást ellenőrző és vezérlő rendszer – SMGCS c. dokumentum tartalmazza. 
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17 A vadon élő állatok jelentette veszély kezelése 

A vadon élő állatok jelentette veszélyek kezeléséhez kapcsolódó részletes eljárásokat E28 
– Vad- és madárriasztás c. dokumentum tartalmazza. 

A légijárművek vadon élő álltatokkal történő ütközése esetén követendő folyamatokat, 
különös tekintettel a nyilvántartási és jelentési folyamatokra a Vadon élő állattal történő 
ütközés jelentése c. dokumentum tartalmazza. 
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18 Repülőtér környezetének védelme 

18.1 Légiforgalmi akadályok kontrollálása és nyomon követése 

A légiforgalmi akadályok kontrollására és nyomon követésére vonatkozó részletes 
eljárásokat A repülőtér környezetének védelme – Aerodrome Safeguarding c. dokumentum 
tartalmazza. 

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

A repülőtéren és annak környezetében folytatott emberi tevékenységgel és 
területhasználattal összefüggő kockázatok figyelemmel kísérésére és csökkentésére 
vonatkozó részletes eljárásokat A repülőtér környezetének védelme – Aerodrome 
Safeguarding c. dokumentum tartalmazza. 



 

REPÜLŐTÉRI KÉZIKÖNYV 
változat: 7 

oldal: 85 / 120 

 

A dokumentum érvényességéről nyomtatás vagy letöltés esetén meg kell győződni! 

19 Repülőtéri kényszerhelyzeti terv 

A repülőtér-üzemeltető kényszerhelyzeti eljárásait a Kényszerhelyzetei Terv c. dokumentum 
tartalmazza. 

19.1 Kényszerhelyzetek kezelése 

A kényszerhelyzeti kategóriákat és az egyes kényszerhelyzeti kategóriák fennállása esetén 
alkalmazandó eljárásokat a Kényszerhelyzeti terv c. dokumentum 4. fejezete tartalmazza. 

19.2 Kényszerhelyzetek esetén használt létesítmények, berendezések, 
eszközök ellenőrzése 

A kényszerhelyzetek esetén használt speciális létesítmények, berendezések, eszközök 
rendszeres ellenőrzésére vonatkozó előírásokat a Tűzoltó szolgálatok kézikönyve c. 
dokumentum 4; 5 és 7 fejezetei tartalmazzák. 

19.3 Kényszerhelyzeti gyakorlatok rendje 

A kényszerhelyzeti gyakorlatok rendjét a Kényszerhelyzeti terv c. dokumentum 9 fejezete 
tartalmazza. 
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20 Repülőtéri tűzoltó- mentő szolgálat 

A Repülőtéri Tűzoltó- Mentő Szolgálat működési eljárásait, beleértve, de nem kizárólag a 
szervezeti egység által használt létesítmények, eszközök, berendezések részletes leírását 
és személyzettel kapcsolatos követelményeit a Tűzoltó szolgálatok kézikönyve c. 
dokumentum tartalmazza. 
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21 Mozgásképtelen légijármű eltávolítása 

A mozgásképtelen légijárművek eltávolításának eljárása a Kényszerhelyzeti Terv c. 
dokumentum 5.6.1 fejezetében került rögzítésre. 
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22 Üzemanyag és más veszélyes áruk kezelése és tárolása 

22.1 Üzemanyag és veszélyes áruk tárolása és kezelése 

Az üzemanyag-kezelésre és tárolásra vonatkozó eljárásokat az Üzemanyag kiszolgálási 
kézikönyv c. dokumentum tartalmazza. 

A veszélyes áruk kezelésére és tárolására vonatkozó eljárásokat a Földi kiszolgálási és 
utaskezelési kézikönyv c. dokumentum 10.6 fejezete tartalmazza. 

22.2 Légijármű üzemanyag minősége 

Az üzemanyag minőségellenőrzésére vonatkozó eljárásokat az Üzemanyag kiszolgálási 
kézikönyv c. dokumentum 5 fejezete tartalmazza. 

A légijármű üzemanyaggal és a kapcsolódó eszközökkel, berendezésekkel, létesítményekkel 
kapcsolatos auditokat, ellenőrzéseket a repülőtér-üzemeltető szerződéses partnere a Kuwait 
Petroleum International Aviation Company Ltd. végzi, a szerződésben foglalt feltételek és 
frekvenciák szerint. 
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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 csökkent látási viszonyok között végzett műveletekre vonatkozó eljárások 
nem alkalmazandók. 
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24 Téli időjárási viszonyok között végzett műveletek 

A repülőtér-üzemeltető a légiforgalmi szolgáltatóval és más érintett felekkel 
együttműködésben eljárásokat dolgozott ki a téli időjárási viszonyok között végzett műveletek 
elősegítése céljából, amelyeket Hóeltakarítási és síkosságmentesítési kézikönyv c. 
dokumentum tartalmaz. 
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25 Kedvezőtlen időjárási viszonyok között végzett műveletek 

A kedvezőtlen időjárási viszonyok között végzett műveletekre vonatkozó eljárásokat a Földi 
mozgást ellenőrző és vezérlő rendszer – SMGCS c. dokumentum 11 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. 

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

• az aktív világítással rendelkező látás szerinti navigációs berendezések üzemeltetése 
kötelező; 

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

• ügyelni kell arra, hogy a repülőtér földi vagy a légijárművek személyzetét, illetve az 
utasokat a járművek fényszóróival el ne vakítsuk. 

A repülőtéri fénytechnikai berendezések, beleértve az előtér világítás működtetéséért az 
AFIS felelős. 
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27 Radar és egyéb navigációs eszközök védelme 

A repülőtér nem rendelkezik aktív ellenőrzött légtérrel, ezért nem alkalmaz 
légtérellenőrzéshez szükséges berendezéseket, így radarberendezéseket sem. 

A repülőtéren és annak környezetében folytatott emberi tevékenységgel és 
területhasználattal összefüggő kockázatok figyelemmel kísérésére és csökkentésére 
vonatkozó részletes eljárásokat A repülőtér környezetének védelme – Aerodrome 
Safeguarding c. dokumentum tartalmazza. 
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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 5 és 6 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 a 2.2.10 fejezet alapján. 
b) A légijármű alapadatainak bekérése a légijármű üzemeltetőjétől a 28.4 fejezet alapján. 
c) Mozgásgeometriai vizsgálat lefolytatása (külső partner bevonásával). 



 

REPÜLŐTÉRI KÉZIKÖNYV 
változat: 7 

oldal: 95 / 120 

 

A dokumentum érvényességéről nyomtatás vagy letöltés esetén meg kell győződni! 

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 figyelembevételével 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 a 2.2.10 
fejezet alapján. 

h) A repülésbiztonsági értékelés eredményeként meghatározott kockázatcsökkentő 
intézkedések bevezetése a 2.2.10 fejezet alapján. 

i) A változáshoz kapcsolódó részletes ütemtervbe a légiközlekedési hatóság előzetes 
jóváhagyási folyamatának beillesztése a 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 repülőtér-
üzemeltető belső hálózatának PUBLIC könyvtárában. 

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



 

REPÜLŐTÉRI KÉZIKÖNYV 
változat: 7 

oldal: 97 / 120 

 

A dokumentum érvényességéről nyomtatás vagy letöltés esetén meg kell győződni! 

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 fenti biztosításához szükséges részletszabályokat a Tűzvédelmi szabályzat c. 
dokumentum tartalmazza. 
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30 Földi személyzet rádiókommunikációs eljárásai 

A földi személyzetek között megvalósuló rádiókommunikációra vonatkozó részletes 
szabályokat a Rádióforgalmazás szabályai c. dokumentum tartalmazza. 
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31 Légijárművek vontatása 

A légijárművek vontatására vonatkozó részletes szabályokat a Repülőgép vontatás c. 
dokumentum tartalmazza. 
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32 Tevékenységek, információk átadása-átvétele 

A tevékenységek, információk átadására-átvételére vonatkozó részletes szabályokat a 
Tevékenységek, információk átadása-átvétele c. dokumentum tartalmazza. 
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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, 

 



 

REPÜLŐTÉRI KÉZIKÖNYV 
változat: 7 

oldal: 103 / 120 

 

A dokumentum érvényességéről nyomtatás vagy letöltés esetén meg kell győződni! 

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 

 



 

REPÜLŐTÉRI KÉZIKÖNYV 
változat: 7 

oldal: 105 / 120 

 

A dokumentum érvényességéről nyomtatás vagy letöltés esetén meg kell győződni! 

3. melléklet: Aerodrome obstacle chart 
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4. melléklet: Visual approach chart 
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5. melléklet: AD_2-LHDC-SID-04R 
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6. melléklet: AD_2-LHDC-SID-22L 
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7. melléklet: AD_2-LHDC-STAR-04R22L 
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8. melléklet: AD_2-LHDC-ILS-LOC-04R 
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9. melléklet: AD_2-LHDC-NDB-22L 
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10. melléklet: AD_2-LHDC-RNP-04R 
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11. melléklet: AD_2-LHDC-RNP-22L 
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