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alkalmazott új kifejezések

2. VATSIM fónia

2005-05-11

-2-

Tartalomjegyzék
2.1

Mi az a fónia?

2.2

Hogyan kommunikáljunk?..................................... 3

2.2.1
2.2.2

Szöveges kommunikáció.................................................. 3
Hangbeli kommunikáció................................................... 4

2.3

Légiforgalmi irányítás............................................... 5

2.3.1
2.3.2

Kapcsolat a szolgálatokkal............................................... 6
Civil légiforgalmi irányítói szolgálatokkal............................6

2.4

Alapvető kifejezések................................................. 8

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6

Légijármű hívójele..........................................................
Betűk...........................................................................
Számok........................................................................
Mértékegységek.............................................................
Alapszavak...................................................................
Utasítás és visszaolvasás................................................

2.5

Kommunikáció a földön............................................. 14

2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8

Légijármű mozgása......................................................... 14
Rádiópróba................................................................... 15
Útvonalengedély.............................................................16
Hajtóműindítás és hátratolás............................................ 18
Gurulás........................................................................ 19
Kigurulás és felszállás.................................................... 20
Irányításátadás.............................................................. 21
Kapcsolatfelvétel a földön................................................ 22

2.6

Kommunikáció a levegőben....................................... 23

2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.7
2.6.8
2.6.9
2.6.10
2.6.11

Légijárművek mozgása.................................................... 25
Laterális mozgás – RNAV................................................. 26
Laterális mozgás – vektorálás...........................................27
Laterális mozgás – sebesség............................................ 27
Vertikális mozgás – magasság.......................................... 28
Vertikális mozgás – sebesség........................................... 29
Jelentés....................................................................... 30
Várakozási eljárások....................................................... 31
Megközelítés................................................................. 33
Leszállás...................................................................... 34
Kapcsolatfelvétel a levegőben.......................................... 35

2.7

Speciális kifejezések................................................. 36

2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.7.6

Transzponder mód.......................................................... 36
Iskolakör...................................................................... 37
Hívójel ismétlése........................................................... 38
Adás ismétlése és helyesbítése.........................................38
Minden állomást érintő üzenetek....................................... 38
Kiegészítések................................................................ 39

2.8

Impresszum......................................................... 40

1. VATSIM

8
9
10
11
12
13

2005-05-11

-3-

2.1 Mi az a
fónia?
Röviden meghatározva: a légiforgalmi közlekedésben
használt szaknyelv. A fónia egy olyan közös nyelv, melyen a
hajózószemélyzet, a légiforgalmi irányítói szolgálatok és a földi
kiszolgálószemélyzet kommunikál. A fónia lényege, hogy egy másik
– gyakran idegen nemzetiségű – személy számára röviden,
gyorsan és egyértelműen kifejezzük szándékunkat. Írásomban
kizárólag az angol nyelvű fóniával foglalkozom, természetesen
magyar fordítással és magyarázattal. A jegyzet nem egy angol
nyelvi kurzus, így megértéséhez és legfőképpen használatához az
angol nyelv legalább alapfokú ismerete szükséges.

Szótár
Radio phraseology –
rádiótávbeszélő kifejezések
Rövidítések
VATSIM – Virtual Air Traffic
Simulation Network
VACCHUN – Virtual Area
Control Centre (Magyar
Virtuális Légiforgalmi
Irányítóközpont)

A fónia megfelelő elsajátításához nem elég a szöveg
tanulmányozása, ezt a nyelvet csak gyakorlással lehet elsajátítani.
A VATSIM hálózaton erre kíváló lehetőséget nyújt a VACCHUN
csapata, így a belföldön irányítás alatt megszerzett tapasztalattal
már érdemes felfedezni a világ más tájait.
Írásomban törekszem arra, hogy egy kommunikációs elemet
a lehető legtöbb szabályos módon leírjak, ám lehetetlen feladat
lenne leírni az összes használandó kifejezést, így próbáltam a
leggyakrabban
elhangzó
fogalmazásra
koncentrálni.
Természetesen ezalatt a virtuális repülésben elhangzott
kommunikációra gondolok, a valós repülésben jegyzetem nem
szolgálhat alapjául egyetlen közleményváltásnak sem! Ám mivel mi
mind azért repülünk és irányítunk a hálózaton, hogy szimuláljuk a
valóságban repülő és irányító kollégáink munkáját, így az ő általuk
folytatott kommunikáció szolgáltatta az alapot jegyzetem
megírásához.
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2.2 Hogyan
kommunikáljunk?
Online repülés során a kommunikációnak két típusa létezik:
a szöveges illetve hangos kommunikáció.

2.2.1 Szöveges kommunikáció
Ez az elsődleges kommunikációs csatorna. Mind az irányító,
mind pedig a pilóta köteles elfogadni, ha a vele kapcsolatban álló
személy csak szöveges módon képes kommunikálni. A
kommunikáció ezen típusánál viszonylag egyszerű a dolgunk: a
chat-ablakban kapjuk vagy írjuk be az üzenetet. Ugyanakkor a
szabvány párbeszédeket itt is ugyanúgy alkalmaznunk kell, mint a
hangban folytatott kommunikációnál.
Hogy miért is van ilyen opció?
- Ha bármilyen kommunikációs probléma adódik pilóta és irányító
között, itt egyszerűen el lehet magyarázni a probléma okát.
- Kezdőknek kifejezetten ajánlott az első néhány repülés során a
textes kommunikáció, de ekkor is érdemes ott lennünk az irányító
hangcsatornáján,
hogy
szokjuk,
figyeljük
a
hangbeli
közleményváltást.
Egy
légiforgalmi
irányító
frekvenciájára
úgy
kapcsolódhatunk, hogy betekerjük az adott frekvenciát a COM1
rádió aktív részébe, s ekkor automatikusan felkapcsolódunk a
szöveges és hangcsatornára.
A chat ablakban gépelhetünk be privát üzeneteket, melyet
csak a megjelölt pilóta vagy irányító fog megkapni. Fontos
megjegyeznünk, hogy a kommunikáció ezen módját csak privát
csetelésre lehet használni, a hivatalos közleményváltást a már
előbb leírt módon kell folytatnunk.
.msg <állomás hívójele> <üzenet>
például: .msg LHBP_V_APP Szia Approach!

1. VATSIM

2005-05-11

-5-

2.2.2 Hangbeli kommunikáció
Ez az a kommunikációs csatorna, amelyen a való életben
repülő pilótatársaink, légiforgalmi irányítók és a földi
kiszolgálószemélyzet kommunikál. Magától értetődik, hogy sokkal
élvezetesebb, mint a szöveges üzenetváltás, hiszen itt tapasztaljuk
csak igazán, hogy a “vonal” másik végén egy hús-vér ember végzi
a dolgát. Gyakorlatilag ezért éri meg az interneten repülni: végre
nem az AI által mozgatott, hanem élő emberek által vezetett
repülőgépek mozognak körülöttünk, akiket élő emberek irányítanak!
Itt egyszerűen az a dolgunk, hogy behangoljuk az elérni kívánt
irányító frekvenciáját a COM1 rádió aktív részébe, és máris fenn
vagyunk az irányító virtuális kommunikációs csatornáján.

Szótár
Communication –
kommunikáció
Rövidítések
AI – Airtificial Intelligence
(Mesterséges Intelligencia)

A frekvenciákon azonban – a való élethez hasonlóan – egy
bizonyos rádiófegyelmet kell tanusítani, amelyet a következő
pontok vázolnak részletesen:
- mikor kapcsolódunk egy virtuális frekvenciához, várjunk egy
keveset és bizonyosodjunk meg arról, hogy nem szakítjuk
félbe egy pilóta vagy irányító folyamatban lévő adását;
- ha nem értünk egy üzenetet, lehetőleg minél hamarabb
adjuk az irányító tudtára, ennek többszöri előfordulása
esetén érdemes a szöveges kommunikációt igénybe venni;
- ha az irányító egy másik pilótát utasított valamire, addig ne
szóljunk közbe, míg a másik pilóta vissza nem olvasta az
utasítást (ezért érdemes minél gyorsabban visszaolvasni az
utasításokat);
- törekedjünk a tiszteletteljes, lényegretörő, türelmes és
udvarias viselkedésre a frekvencián.

-

-

-

A következő néhány technika segíti a tisztább és jobb
érthetőséget:
adás közben ne fordítsuk el a fejünket vagy változtassuk a
távolságot a mikrofon és a szánk között. A legtöbb torzítás a
túl közeli mikrofonhasználattól vagy a mikrofon érintése miatt
következik be;
beszéljünk normális hangtónuson, tisztán és tagoltan;
adás közben ne változtassunk hangerőnkön;
kerüljük az ’ő’-zést a frekvencián. Adásunk előtt mindig
döntsük el, mit akarunk mondani, így nem foglaljuk
feleslegesen az étert;
adógombunkat teljes mértékben nyomjuk le adásunk
kezdetekor és tartsuk így a közlemény befejezéséig;
mivel a legtöbb irányító nem angol anyanyelvű, törekedjünk
a szabvány szavak és kifejezések használatára;
nagyon veszélyes adógombunk nyomva tartása, így mindig
bizonyosodjunk meg, hogy mondandónk végeztével nincs lenyomva az.
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2.3 Légiforgalmi
irányítás
2.3.1 Kapcsolat a szolgálatokkal
A légiforgalmi irányítással és a földi kiszolgálószemélyzettel
folytatott kommunikáció az életben az esetek döntő többségében
rádió adó-vevő készülékkel történik, angol nyelven. A virtuális
légtérben a valódihoz hasonló frekvenciákon adjuk vagy kapjuk az
üzeneteket. Egy adott térségben minden légiforgalmi irányító külön
frekvencián üzemel. Ha betekerjük ezt a frekvenciát, az adott
egység hangcsatornájára kerülünk és az adógomb lenyomásával
megkezdhetjük a kommunikációt. Az irányítás hangban vagy
szövegben fog nekünk válaszolni. Az irányító utasításaira mindig
nagy figyelmet fordítsunk.
Mivel a virtuális légtérben (egyelőre) nincs kapacitás a
folyamatos légiirányítás biztosítására, be kell érnünk az éppen aktív
irányítói szolgálatokkal, így mindenképpen tisztában kell lennünk
azzal, hogy a repülés kezdetekor az adott FIR-ben mely
légiforgalmi szolgálatok működnek. Mindig a „legalacsonyabb”
szolgálattal kell először kapcsolatot teremtenünk.

2.3.2 Civil légiforgalmi irányítói
szolgálatok
Itt megtalálhatók azon pozíciók hívójelei, feladatai és
VATSIM azonosítói, amelyekkel online repülés során a legtöbbet
találkozunk.
A különböző pozíciók gyakorlatilag egymás alatt vagy felett állnak.
Induláskor mindig a „legalsó” pozícióval kell először felvennünk a
kapcsolatot (pl. DEL), érkezéskor pedig a „legmagasabbal” (pl.
CTR). Ezután az irányítás utasítani fog bennünket a további
frekvenciaváltásokra azzal az információval, hogy melyik pozícióval
kell felvennünk a kapcsolatot.

Rövidítés
FIR – Flight Information
Region (Repüléstájékozató
Körzet)
DEL – Delivery
GND – Ground (gurító)
TWR – Tower (torony)
APP – Approach (közelkörzet)
DEP – Departure
CTR – Center (távolkörzet)
Magyarázatok&tippek
Légiforgalmi szolgálatok
priorítása
DEL<GND<TWR<APP<CTR
E sorrend aszerint van
megállapítva, hogy melyik
pozíció milyen méretű területet
fed le.
Repüléstájékoztató Körzet
Földünk légterét különböző
méretű FIR-ekre osztották (pl.
LHCC FIR = Budapest
Repüléstájékoztató Körzet).
Ez egy meghatározott méretű
légtér, melyben repüléstájékoztató
és
riasztó
szolgálatot
nyújtanak.
A
Budapest FIR-t az országhatárok jelölik ki, míg például
Németországot 5 FIR-ra
osztották.

LHCC FIR
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osztották fel. Fontos megjegyezni, hogy a pozíciók megléte és
hatásköre minden reptéren más és más.
- Clearence Delivery – feladata az útvonalengedélyek kiadása.
- Apron Service – előtérirányítás. Feladata a reptér egy adott
területén bizonyos engedélyek kiadása (hajtóműindítás, hátratolás,
gurulás). A hatáskör és engedélyek típusa változatos, a különböző
repülőtereken más és más.
- Ground Control – hatásköre a repülőtér forgalmi területeire terjed
ki (gurulóutak, előtér) a futópályákon kívül. Feladata lehet az
útvonalengedélyek kiadása, a hajtóműindításra, hátratolásra és
gurulásra utasító engedélyek kiadása, függően a reptér kapacitásából kifolyó többi légiforgalmi szolgálat (ld. fent) üzemelésétől.
- Tower Control – hatásköre a repülőtér futópályáinak és a reptér
közvetlen közelében levő szektor, a CTZ felügyelése, feladata az
ezekben történő mozgások kontrollálása (a fel-, és leszállásra,
valamint a pályákon keresztül történő átgurulásra szóló engedélyek
kiadása), és a CTZ-n belüli kisgépes aktivitás felügyelése.
- Traffic Director – feladata az érkező gépek ráhelyezése a
pályairányra. Csak nagy forgalomban használatos.
- Departure Control – feladata az induló légijárművek irányítása a
repülőtér közelkörzetében. Nagyobb reptereken használatos.
- Approach Control – feladata az érkező légijárművek bevezető
irányítása a TMA-ban.
- Center Control – feladata az érkező, induló és átrepülő forgalom
irányítása egy repüléstájékoztató körzetben, egy FIR-ben.
ICAO azonosítójuk és hívójelük:
Általános forma: XXXX_Y_ZZZ, ahol
XXXX = FIR vagy repülőtér azonosítója (pl. Ferihegy = LHBP)
ZZZ = pozíció három betűs azonosítója (pl. Ground = GND)
_DEL = Clearence Delivery. Hívójele: Delivery Pl. Schwehart Delivery.
_GND = Ground Control. Hívójele: Ground. Pl. Ferihegy Ground
_A_GND = Apron Service. Hívójele: Apron
_TWR = Tower Control. Hívójele: Tower. Pl. Ferihegy Tower
_DEP = Departure Control. Hívójele: Departure.
Pl. Frakfurt Departure
_APP = Approach Control. Hívójele: Approach / Arrival.
Pl. Budapest Approach, Munich Arrival.
_D_APP = Traffic Director. Hívójele: Director. Pl. Ferihegy Director
_CTR = Center Control. Hívójele: Control / Radar / Center.
Pl. Budapest Control, Praha Radar, Tel Aviv Center
Fontos megjegyezni, hogy amíg a földi pozíciók (DEL, GND, TWR
és D_APP) hívójele elé a reptér nevét illesztik (pl. Ferihegy,
Ruzyne), a magaslégtéri pozíciókat (DEP, APP, CTR) általában a
FIR legjelentősebb városának nevével illetik (pl. Budapest, Praha).
1. VATSIM

Szótár
Radio phraseology –
rádiótávbeszélő kifejezések
Rövidítések
CTZ – Control Zone
(reptéri irányító körzet)
TMA – Terminal Movement
Area (közelkörzet)
Magyarázatok&tippek
Irányítók hívójele
A
légiforgalmi
irányítók
hívójelét nagyon sokan helytelenül használják. A legegyszerűbb módszer arra, hogy
az irányító nevét helyesen
mondjuk az, hogy először is
megvizsgáljuk a kiinduló vagy
célreptér térképeit. Ha a reptér
neve egy részből áll, egyszerű
a helyzet – minden pozíciót a
reptér körül a reptér neve +
pozíció típusa szerint ejtsük.
Ha a reptér neve két részből
áll (pl. Budapest-Ferihegy), a
következő a dolgunk: a CTR,
APP, DEP irányítókat a városnévvel illetjük (pl. Budapest
Control , Budapest Approach),
ám a TWR és GND irányítókat
a reptér konkrét nevével (pl.
Ferihegy Tower, Ground). Ez
a szabály onnan ered, hogy
míg a Center vagy az
Approach irányítás egy nagyobb légteret felügyel, amelyben valószínüleg több reptérrel is foglalkozik, addig a
Tower vagy Ground irányítás
csak és kizárólag az adott
repteret irányítja.
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2.4 Alapvető
kifejezések
2.4.1 Légijármű hívójele
A valós és virtuális légtérben minden légijárműnek külön
hívójele van, mely az elsődleges azonosítási módszere a
légiforgalmi irányításnak – egy légijárműhöz adott hívójel
hozzárendelése. Nagyon fontos, hogy a repülés kezdetétől fogva
tisztában
legyünk
hívójelünkkel.
A
hálózatra
történő
kapcsolódáskor ez az egyik alapinformáció, amit meg kell adnunk.
A repülés során végig a kapcsolódáskor megadott hívójelet fogja
használni a légiforgalmi irányítás, mikor bennünket kíván elérni.
A hívójeleket két főbb kategóriába sorolhatjuk:
Hívójel
Rövidített
Teljes alak
ICAO kód
típusa
alak
Öt betűből
H-EO
álló
HA-LEO
(első és utolsó HALEO
lajstromjel
két betű)
Légitársaság
MALEV 532
--MAH532
és járatszám
Mikor a hálózatra csatlakozunk, a hívójel beírásakor sose
használjunk kötőjelet, valamint a légitársaság hívójelét mindig a
három betűből álló ICAO kóddal adjuk meg.
Pl. Malév - MAH (ICAO kód) – helyes
MA (IATA kód) – helytelen
Mikor egy légijármű lajstromjelét használjuk hívójelnek,
mindaddig a teljes alakot kell használnunk hangban, amíg az
irányító nem kezdeményezi a hívójel rövidítését. Ez azért fontos,
mert ha egy másik légijármű is hasonló alakot használ (pl. egy betű
eltérés esetén), a rövidített alak könnyen félreértéshez vezethethez.
A lajstromjeleket a 2.4.2 pontban található betűzéses
módszerrel, míg a légitársaság hívójelét az adott légitársaság által
bejegyzett hangazonosítóval kell kiejteni.
Pl.
MAH245 – Malev Two Four Five
MAH566 – Malev Five Six Six
HAKBZ – Hotel Alpha Kilo Bravo Zulu
HALOP – Hotel Aplha Lima Oscar Papa
1. VATSIM

Szótár
Callsign – hívójel
Rövidítések
ICAO – International Civil
Aviation Organization
IATA – International Air
Transport Association
Magyarázatok&tippek
Légijárművek lajstromjele
Minden, a valóságban repülő,
nagyobb méretű légijárművet
lajstromoznak. A lajstromjel a
repülésben olyan, mint az autó
rendszáma: minden repülőgép
saját lajstrommal rendelkezik.
A lajstromjel első vagy első két
betűje az adott ország
azonosítókódja (pl. a magyar
légijáművek azonosítója a
HA). Ezután következik az
adott ország légügyi hatósága
által kiadott kód.
Pl.
HA-LOP (magyar)
SP-FKS (lengyel)
D-EKCS (német)
G-DENI (angol)
Hívójelünk megválasztása
Mikor csak belföldön repülünk
(iskolakör vagy két belföldi
reptér között), érdemes a
HAxxx hívójelet használni. Ha
ismerjük
a
légijármű
lajstromjelét, azt helyettesítsük
be az „xxx” helyére, ha nem,
találjunk ki magunknak egy
saját azonosítót. Nemzetközi
repüléseknél érdemes egy
légitársaság hívójelével repülni
(pl. Malév).
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2.4.2 Betűk

Magyarázatok&tippek

Az „ICAO abc”-t minden pilótának alaposan ismernie kell,
mivel a repülés rengeteg szakaszában fontos szerepet játszik.
Néhány példa:
- Lajstromjel betűzése;
- Irányadók betűzése;
- Útvonalpontok betűzése;
- Reptér kódjának betűzése;
- Légitársaság hívójelének betűzése (ha a légiforgalmi irányító
nem értette tisztán a hívójelet vagy nem ismeri azt).

Kiejtés és betűzés
Az ICAO abc-t csak abban az
esetben
használják
a
légiforgalmi irányítók, ha nem
értjük a kimondott pont pontos
nevét. Általános esetben az
ötbetűs navigációs pontok
nevét írás szerint ejtsük ki.
Pl.
PUSTA [PUSZTA]
TORNO [TORNO]

Betű
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Pl.

Szó
Alpha
Bravo
Charlie
Delta
Echo
Foxtrot
Golf
Hotel
India
Juliett
Kilo
Lima
Mike
November
Oscar
Papa
Quebec
Romeo
Sierra
Tango
Uniform
Victor
Whiskey
X-ray
Yankee

Kiejtés magyar jelöléssel
AL FA
BRAVÓ
CSÁRLI
DELTA
EKÓ
FOKSZTROT
GOLF
HOTEL
INDIA
DZSULIETT
KILO
LIMA
MÁJK
NOVEMBER
OSZKÁR
PÁPÁ
KVEBEK
RÓMIÓ
SZIERRÁ
TENGO
JUNIFORM
VIKTOR
VISZKI
EKSZRÉJ
JENKI

Hogyan érdemes begyakorolni
ICAO abc-t?
A
leghatásosabb
és
legegyszerűbb módszer a
folyamatos gyakorlásban rejlik,
erre pedig kíváló lehetőséget
nyújtanak
a
közúti
gépjárművek rendszámai. Ne
foglalkozzunk
a
furcsán
tekintgető, idős hölgyekkel:
olvassuk le a mellettünk álló
vagy
elhaladó
autók
rendszámairól a betűket.
Kezdőknek
a
parkoló,
haladóknak a mellettünk 80
km/h-val
elhaladó
autók
azonosítása javallott.

TPS – Tango Papa Sierra
MNR – Mike November Romeo
PUSTA – Papa Uniform Sierra Tango Alpha
TORNO – Tango Oscar Romeo November Oscar
ERGOM – Echo Romeo Golf Oscar Mike

1. VATSIM

2005-05-11

- 10 -

2.4.3 Számok

Magyarázatok&tippek

Hasonlóan a betűkhöz, a számok is a repülés alapját
képezik. Nagyon fontos, hogy némely számok kiejtése különbözik a
hétköznapi angoltól.
Néhány példa arra, hogy hol használjuk a számokat:
- Hívójelek kiejtése;
- Irányok;
- Magasságok;
- Sebességek;
- Időpontok és intervallumok;
- Frekvenciák (irányítói egységek és jeladók);
Számjegy
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
00 (száz)
000 (ezer)
. (tizedespont)

Angolul
Zero
One
Two
Three
Fower
Five
Six
Seven
Eight
Niner
Ten
Eleven
Twelve
Hundred
Thousand
Decimal

Kiejtés magyar jelöléssel
ZÍRÓ
VÁN
TÚ
TRÍ
FOUER
FÁJV
SZIKSZ
SZEVEN
ÉJT
NÁJNER
TEN
ILEVÖN
TVELF
HÁNDRED
TAUZEND
DESZIMEL

Hogyan gyakoroljuk az angol
számok kiolvasását?
Kevésbé hatásos módszer
erre az előző fejezetben taglalt
rendszámleolvasó módszer
(nagyobb közúti forgalomban
egy profi irányító számára is
képtelenség a betűk és
számok folyamatos leolvasása), ám hasznos módszer
lehet a mobiltelefonunk névjegyzékében található rengeteg telefonszám kiolvasása.

A számjegyeket mindig külön ki kell ejteni az egész százak
és ezrek kivételével, mivel ilyenkor a szám nem nulla jegyeit a
“hundred” vagy “thousand” szóval együtt kell kiejteni. Ezeket
általában akkor rövidítik ilyen módon, mikor valamilyen magasság,
sebesség vagy távolság van megemlítve a közleményben.
A 10 (ten), 11 (eleven) és 12 (twelve) számok csak a
forgalmi tájékoztatásoknál használatosak, egyéb esetekben a
számjegyeket külön ki kell ejteni. Pl. 10 = One Zero
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2.4.4 Mértékegységek
Az itt felsorolt mértékegységek a repülés teljes ideje alatt
jelen vannak és meghatározzák azt, így a mértékegységek angol
megfelelőjével is tisztában kell lennünk.
Angol
név

Rövidí
-tés

Knots
Mach
Kilometres
per hour
Meters
per
second

kts
M

Feet per
minute
Feet
Meter
Flight
level

KM/H

KILOMÍTÖR
PER ÁUR

Kilométer per
óra

MPS

MÍTÖRZ PER
SZEKÖND

Méter per
másodperc

FPM
ft
m
FL

Nautical
mile
Metre
Kilometre

m
km

Second
Minute
Hour

sec
min
hr

Pl.

Kiejtés
Magyar
magyar
megfelelő
jelöléssel
Sebesség
NOT
Csomó
MAK
Mach

nm

Függőleges sebesség
FÍT PER
Láb per perc
MINIT
Magasság
FÍT
Láb
MÍTÖR
Méter
FLÁJT
Repülési szint
LEVÖL
Távolság
NAUTIKÖL
Tengeri
MÁJL
mérföld
MÍTÖR
Méter
KILOMÍTÖR
Kilométer
Idő
SZEKÖND
Másodperc
MINIT
Perc
ÁUR
Óra

Példa

170 kts
M 0.72

5 MPS

1800 FPM
4000 ft
4300 m
FL370

17 nm
800 m
18 km
60 sec
60 min
24 hr

220 kts – two two zero knots
M 0.78 – mach point seven eight
2500 FPM – two thousand five hundred feet per minute
7000 ft – seven thousand feet
FL320 – flight level three two zero
5 nm – five (nautical) miles
15 min – one five minutes
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2.4.5 Alapszavak
Angol
Szó/kifejezés
szó/kifejezés magyarul
Acknowledge Nyugtázzon
Advise

Jelezze

Affirm
Approved
Break

Megerősítem
Engedélyezve
Megszakítás

Break break

Új közlemény

Cancel

Törölve

Check

Ellenőrizze

Cleared to

Engedélyezve

Clearance

Engedély

Climb

Emelkedjen

Confirm
Contact

Erősítse meg/
megerősítem
Térjen át

Continue
Correct
Correction

Folytassa
Pontos/helyes
Helyesbítek

Descend

Süllyedjen

Disregard

Hagyja figyelmen
kívül
Adja a
közleményét
Hogyan veszi az
adásomat?

Go ahead
How do you
read?

1. VATSIM

Rövidítések
Jelentése
Adja a tudtomra, hogy vette és
értette a közleményt.
Értesítsen, mondja a
következőket…
Engedély a kért tevékenységre.
Egy üzeneten belül az egyes
szövegrészek elválasztása
(mikor nem különülnek el
világosan).
Nagy forgalom mellett két
légijárműnek adott üzenetek
elkülönítésére szolgál.
Semmisnek tekinteni az
előzőleg kiadott utasítást.
Ellenőrizzen egy rendszert,
beállítást vagy eljárást.
Engedélyezve a meghatározott
körülmények közötti működés.
Légiforgalmi irányító által
kiadott felhatalmazás.
Kezdje meg az emelkedést a
megadott magasságra vagy
repülési szintre.
A következőket pontosan
vette(m)?…
Létesítsen rádióösszeköttetést
a következő szolgálattal…
Folytassa a következőket…

Chk – check
Clrd to – cleared to
Clrc – clearance
C/M – climb and maintain
Cont – continue
Corr – correct
correction
Desc – descend to
D/M – descend and maintain
Disreg – disregard

Közleményemben hiba történt,
a helyes változat…
Kezdje meg a süllyedést a
megadott magasságra vagy
repülési szintre.
Ne vegye figyelembe előző
közleményemet.

2005-05-11

- 13 Angol
Szó/kifejezés
szó/kifejezés magyarul
I say again
Ismétlem
Maintain
Standby
Negative
Read back

Tartson
Maradjon
figyelésen
Negatív
Olvassa vissza

Report

Jelentse

Request

Kérem/kérek

Roger

Nyugtázom

Wilco

Végrehajtom

Jelentése

Rövidítések

Adásomat nyomatékosítom az
ismétléssel.

Stby – standby

Várjon, vissza fogom hívni.

Req – request

Nem, vagy nem helyes.
Kérem az előző közleményem
helyes visszaolvasását.
Adja meg a következő
tájékoztatást, vagy jelentse a
következő információkat…
Tudni szeretném, vagy szeretnék
kapni…
Az utolsó adást vettem és
értettem.
A “WILL COMPLY” (teljesíteni
fogom) rövidítése.

Rgr – roger

Rep – cleared to

2.4.6 Utasítás és visszaolvasás
Közleményváltáskor mellőzzük a személyes névmások
(I/you/he/she/it/we/you/they) és a felesleges töltelékszavak
használatát a könnyebb érthetőségért és egyszerűségért, valamint
mindig törekedjünk kizárólag a lényeg kifejezésére a
frekvenciafoglaltság csökkentése érdekében.
Egy utasítás visszaolvasásakor az igéket –ing-es alakban
kell használni.
Mikor először vesszük fel a kapcsolatot az irányítóval, az
alábbi szósorrendet kell használni:
<hívott állomás hívójele> <saját hívójelünk> <közlemény>
A pilóta által kezdeményezett közleményváltáskor a hívott
állomás hívójelének beolvasása opcionális:
<hívott állomás hívójele> <saját hívójelünk> <közlemény>
Visszaolvasáskor a szósorrend:
<közlemény visszaolvasása> <saját hívójelünk>
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2.5 Kommunikáció
a földön
2.5.1 Légijárművek mozgása
Normális esetben a repülés a földön kezdődik és ott is végződik,
így felszállás előtt és leszállás után kell használnunk a fejezetben
taglalt kifejezéseket.
Felszállás előtti teendőink:

hajtóműindítás és hátratolás

útvonalengedély vétele

A földön felmerülő teendők a
különböző kisebb fázisokra
vannak osztva, s ezekre mind
külön engedélyt kell kérni, és
csak akkor szabad végrehajtani ezeket, ha meg is
kaptuk ezekre az engedélyeket.
HAJTÓMŰINDÍTÁS
A hajtóművek beindítása.
Általában a hátratolás közben
hajtjuk végre.
HÁTRATOLÁS (opcionális)
Ha a gurulás nem kezdhető
meg közvetlenül az állóhelyről
(pl. ha egy kapunál állunk),
akkor a SHIFT+P billentyűk
lenyomásával kezdhetjük meg
és fejezhetjük be a hátratolást.
GURULÁS
Gurulni felszállás előtt a használatos futópályához, leszállás
után pedig a megadott állóhelyre célszerű.
KIGURULÁS A PÁLYÁRA
Csak külön engedély birtokában tehetjük meg. A futópályára történő kigurulás
során a repülőgépnek már
felszállásra készen kell lennie.

gurulás a váróponthoz

kigurulás a futópályára

Leszállás utáni teendőink:

FELSZÁLLÁS
A
manőver
az
utána
következő
teendőkből
kifolyólag a repülés egyik
legbonyolultabb szakasza.
LESZÁLLÁS
HAJTÓMŰLEÁLLÍTÁS
A kijelölt állóhely elérése után
történik meg, s ezzel fejeződik
be a repülés.

gurulás az állóhelyre
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2.5.2 Rádiópróba
Ezzel az eljárással hangunk hallhatóságát és érthetőségét tudjuk
ellenőrizni. Ha rádiópróbát szeretnénk végrehajtani a légiforgalmi
irányítással vagy egy másik pilótával (ha az irányítás nem válaszol
vagy nem elérhető), adásunkban mindig közölni kell a hívott
állomás hívójelét, saját hívójelünket, a “RADIO CHECK” szavakat,
valamint a használatos frekvenciát.
Az adás érthetőségét az alábbi táblázat szerint osztályozhatjuk:
Megjelölés
Számmal

Szöveggel

Readability 1
Érthetőség 1-es
Readability 2
Érthetőség 2-es
Readability 3
Érthetőség 3-as
Readability 4
Érthetőség 4-es
Readability 5
Érthetőség 5-ös

Unreadable
Érthetetlen
Readable now and then
Néhol érthető
Readable but with difficulty
Nehezen érthető
Readable
Érthető
Perfectly readable
Tökéletesen érthető

Szótár
Radio check – rádiópróba
Magyarázatok&tippek
Mikor érdemes rádiópróbát
kérni?
Akkor, amikor nem vagyunk
biztosak abban, hogy az irányítás tisztán és érthetően
vesz bennünket. Az életben
gyakran előfordul, hogy a
pilóta indulásnál, első megszólalásakor kér rádiópróbát.
Ki kérhet rádiópróbát?
A pilótákon kívül természetesen az irányító is kérhet
tőlünk rádiópróbát. Az is előfordulhat, hogy egy másik
pilóta kér rádiópróbát a
frekvencián.

Kérés
Tartalmaznia kell: radio check + a frekvencia, melyen adunk.
I. Ferihegy Ground, Malev 245 radio check 121.9.
Ferihegy Gurító, Malév 245 rádiópróba a 121.9es frekvencián.
II. Ferihegy Tower, Malev 245, how do you read?
Ferihegy Torony, Malév 245, hogy hall?
Válasz
I. Malev 245, Ferihegy Ground, readability 4.
Malév 245, Ferihegy Gurító, érthetőség négyes.
II. Malev 245, Budapest Control, perfectly readable.
Malév 245, Budapest Távolkörzet, tökéletesen érthető.
Visszaolvasás
A rádiópróba eredményét se visszaolvasni, se nyugtázni nem kell.
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2.5.3 Útvonalengedély
Minden ellenőrzött repülőtérről induló vagy oda érkező
légijárműnek rendelkeznie kell érvényes repülési tervvel, mely
alapján
a
légiirányítás
kiadja
az
útvonalengedélyt.
Útvonalengedélyt csak akkor kaphatunk, ha repülési tervünk
helyesen lett kitöltve (indulási, érkezési és kitérőreptér kódja,
útvonalterv, repülési magasság).
Az útvonalengedélyt legkorábban állóhelyünkön, legkésőbb a
felszállásra kijelölt futópálya várópontján kapjuk meg. Tartalmaznia
kell azt, hogy repülési tervünk alapján engedélyezve vagyunk a
rendeltetési reptérre, valamint az indulás utáni teendőket (indulási
eljárás) és a transzponder kódot. Ezen kívül tartalmazhatja a helyi
nyomásértéket, vagy a számunkra kijelölt felszállópályát. Az
útvonalengedély minden egyes részét vissza kell olvasnunk.
Ez az engedély nem jogosít fel bennünket a pályára történő
kigurulásra vagy a felszállásra! A benne közölt információk a
felszállás utáni teendőkre vonatkoznak. A földi mozgásokra külön
engedélyt kell kérnünk.
Az útvonalengedély részeinek jelentése:
1.) Cleared to destination ...
Engedélyezve a célreptérre.
2.) ... via flight planned route ...
A repülési tervben leadott útvonal szerint (tartalmazza a kijelölt
utazómagasságot is) repülhetjük le az útvonalat. Útvonaltervet
minden pilótának le kell adnia. Egy nagygépes útvonalterv
tartalmazza az indulási és rendeltetési reptér között lerepülendő
útvonalat, amely navigációs pontokból (VOR, NDB adók,
intersection-ök) áll, melyek általában légifolyosókon helyezkednek
el. Példa egy LHBP-LOWW (Budapest Ferihegy – Bécs Schwehat
repülési tervre): TORNO Y56 LESMO.
3.) ... departure route / SID ...
A műszeres indulási eljárás (SID) neve következik itt. Nagyobb
reptereken vannak kidolgozott szabvány indulási eljárások, melyek
egy navigációs pontra vezetnek. Ezeket az eljárásokat a reptér
térképein találjuk (természetesen Ferihegynek is vannak ilyen
eljárásai, a www.vacchun.hu weboldalról letölthető térkép-csomag
tartalmazza őket).
4.) ... squawk.
A transzponder avagy squawk kód egy négyszámjegyű kód, melyet
még felszállás előtt kell beállítani a transzponderrádión. Minden
irányítás alatt felszállt repülőgép egy specifikus kódot kap, mely
alapján a radar azonosítja őket a levegőben.
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Szótár
Flight plan – repülési terv
Rövidítések
NDB – Nondirectional Beacon
(irányítatlan körsugárzó adó)
SID – Standard Instrument
Departure (műszeres indulási
eljárás)
VOR – Very High Frequency
Omnidirectional Ranga
(körsugárzó rádió irányadó)
Magyarázatok&tippek
Hogyan válasszuk meg
utazómagasságunkat?
Az alapvető szabály az
iránymagasságok tartása, és
ez
roppant
egyszerű:
nyugatias irányú (181°-360°
között) repülés során páros,
míg keleties irányú (001°180°) repülés során páratlan
utazó-magasságot
válasszunk. E szabály néhány
európai országban változhat
(nyugat-kelet helyett észak-dél
megkülönböztetés.
Squawk kód a valós és
virtuális légtérben
Míg az életben a radar e
másodlagos radarjel alapján
azonosítja a légijárműveket és
párosítja hozzájuk hívójelüket,
itt a virtualításban csak
szimbolikusan van jelen.

Transzponder rádió
2005-05-11
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Szótár

Az új szabályok értelmében az útvonalengedély kérésének
formulája megváltozott, így az adását az irányító fogja
kezdeményezni, nekünk hajtóműindításra (és hátratolásra) kell
engedélyt kérnünk. Ha az irányító nem adja meg az engedélyt,
kérhetjük tőle a “Válasz” címszó alatt található I. kifejezéssel.

Departure airport –
kiindulási reptér

I. Malev 245, report when ready to copy the
clearance.
Malév 245, jelentse, ha kész az engedély vételére.
II. Malev 245, are you ready to copy the clearance?
Malév 245, kész az engedély vételére?
Válasz
I. Malev 245, ready to copy (the clearance).
Malev 245, készen állunk az engedély vételére.
II. Go ahead, Malev 245.
Adja a közleményt, Malév 245.
Engedély
I. Malev 245, cleared to Munich via flight
planned route, TORNO 3D SID, squawk 2601.
Malév 245, engedélyezve Münchenbe a repülési
terv szerint, TORNO 3D indulási eljárás,
állítsa be a 2601-es kódot.
II. Malev 245, cleared to destination as filed,
follow BADOV 1D departure route, squawk 2614.
Malév 245, engedélyezve a rendeltetési
repülőtérre, kövesse az BADOV 1D indulási
eljárást, állítsa be a 2614-es kódot.
Visszaolvasás
I. Cleared to Munich via flight planned route,
TORNO 3D SID, squawk 2601, Malev 245.
Engedélyezve Münchenbe a repülési terv
szerint, TORNO 3D indulási eljárás, állítjuk a
2601-es kódot, Malév 245.
II. Cleared to Munich as filed, following BADOV 1D
departure route, squawk 2614, Malev 245.
Engedélyezve a rendeltetési repülőtérre,
felszállás után követjük az BADOV 1D indulási
eljárást, állítjuk a 2614-es kódot, Malév 245.
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Destination airport –
rendeltetési reptér
Initial climb – kezdeti
engedélyezett magasság
Magyarázatok&tippek
SID-ek lekövetése
A világon minden nagy
forgalmú repterén vannak
kidolgozott szabvány műszeres indulási eljárások. Ezeket
egyrészt
a
zajvédelem,
másrészt pedig forgalmi okok
miatt alkották meg.
A legtöbb SID laterális és
vertikális utasításokkal látja el
a pilótát. Kevesen tudják, hogy
az
eljárásban
szereplő
„INITIAL CLIMB” nem csupán
egy jól hangzó kifejezés,
hanem megszabja, hogy
további engedély birtokában
hova milyen magasságra
emelkedhetünk (a ferihegyi
eljároknál 7000 ft.). Laterális
része pedig egy útvonal,
amely általában a helyi közelkörzet kilépőpontjához vezet.
A pont után légifolyosókon kell
folytatni a repülést.
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2.5.4 Hajtóműindítás és hátratolás
A hivatalos fóniát a hajtóműindításra, és ha szükséges (pl. ha
kapunál állunk), a hátratolásra szóló engedély kérésével kell
megkezdeni. A légiforgalmi irányító ezen engedélyek kiadása előtt
vagy után fogja megadni az útvonalengedélyt.
Lehetséges, hogy ha hátratolásra is szükségünk van, a légiforgalmi
irányító az engedélyben csak hajtóműindításra ad engedélyt
(valószínüleg forgalmi okok miatt). Ilyenkor a hátratolást csak a
későbbi engedély birtokában lehet megkezdeni.
Kérés
I. Ferihegy Ground, Malev 245 stand 72, request
start up, information Alpha received, QNH 1013.
Ferihegy Gurító, Malév 245, 72-es állóhelyen,
hajtóműindítást kérek, Alpha információt
vettük, QNH 1013.
II. Ferihegy Ground, Malev 245 gate 41, request
start up and pushback, information Papa
received, QNH 1028.
Ferihegy Gurító, Malév 245, 41-es kapunál,
hajtóműindítási és hátratolási engedélyt
kérünk, Papa információt vettük, QNH 1028.
Utasítás
Az idő megadása csak a pontos időt mutatja és nem azt, hogy a
megadott percben kell megkezdeni a manővert.
I. Malev 245, start up approved, time 32, QNH 1013.
Malév 245, hajtóműindítás engedélyezve óra 32kor, QNH 1013.
II. Malev 245, start up and pushback approved,
time 12, QNH 1028.
Malév 245, hajtóműindítás és hátratolás
engedélyezve óra 12-kor, QNH 1028.

Szótár
Gate – kapu
Pushback – hátratolás
Stand – állóhely
Start up – hajtóműindítás
Rövidítések
S/U – start up
P/B – pushback
QNH – Quadrant Height
Magyarázatok&tippek
QNH érték
A QNH értéke a reptéri nyomáson múlik, melyet hektopascalban adnak meg. A QNH
érték szerinti magasságmérő
beállítás
a
légijármű
tengerszint feletti magasságát
jelöli. Mikor a reptéren beállítjuk a QNH értéket a magasságmérő műszeren, a reptér tengerszint feletti magasságát kell, hogy kapjuk (Ferihegy esetében ez 495 láb).
Az engedélyt kérése előtt...
Mindig informálódjunk az irányító ATIS információjáról,
mely többek között tartalmazza az adás betűjelét is, s
ezt mindig közöljük az
engedély kérésekor.

Visszaolvasás
I. Start up approved, Malev 245.
Hajtóműindítás engedélyezve, Malév 245.
II. Start up and pushback approved, Malev 245.
Hajtóműindítás és hátratolás engedélyezve,
Malév 245.
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2.5.5 Gurulás
Gurulásra hajtóműindítás (és hátratolás) után kérjünk engedélyt.
Mivel a gurulási engedély hosszú és bonyolult lehet, érdemes
lejegyzetelnünk azt. Fontos, hogy gurulás közben – főleg
gurulóutak keresztezése során – nagyon figyeljünk oda a többi
forgalomra, és ha nem vagyunk biztosak benne, hogy
elsőbbségünk van egy másik guruló légijárművel szemben, inkább
tartsuk a pozíciónkat és kérdezzünk rá a légiirányítástól, hogy kinek
van elsőbbsége.
Gurulási engedély kérésére felszállás előtt és leszállás után is
szükségünk lesz.
Kérés
I. Malev 245 request taxi.
Malev 245 gurulási engedélyt kérek.
Utasítás
I. Malev 245, taxi to holding position Alpha 2
runway 31 left via taxiway Uniform.
Malév 245, guruljon a 31 bal futópálya Alpha 2
várópontjához a Uniform gurulóúton.
II. Malev 245, taxi to gate 42 via taxiway Zulu,
Alpha 7, Lima, Romeo.
Malév 245, guruljon a 42-es kapuhoz a Zulu,
Alpha 7, Lima, Romeo gurulóutakon.
III. Malev 245, hold position.
Malév 245, tartsa a pozícióját.

Szótár
Continue – folytassa
Holding position – várópont
Taxi – gurulás
Taxiway – gurulóút
Rövidítések
H/P – holding position
TWY – taxiway
Magyarázatok&tippek
Maximális sebesség
A gurulóutakon megengedett
maximális sebesség 20 csomó
(GS). Fordulókban javasolt sebesség 12 csomó.
Futópálya keresztezése
Ha gurulásunk egy futópályán
vezet keresztül, csak akkor
keresztezzük azt, ha arra
külön engedélyt kaptunk! A
szabályos engedély úgy
hangzik, hogy ’CLEARED TO
CROSS RUNWAY x’.

Visszaolvasás
I. Taxiing to holding position Alpha 2 runway 31
left via taxiway Uniform, Malev 245.
Gurulunk a 31 bal futópálya Alpha 2
váróponjára a Romeo, Uniform, Alpha 3
gurulóutakon, Malév 245.
II. Taxiing to gate 42 via taxiway Zulu, Alpha 7,
Lima, Romeo, Malev 245.
Gurulunk a 42-es kapuhoz a Zulu, Alpha 7,
Lima, Romeo gurulóutakon, Malév 245.
III. Holding position, Malev 245.
Tartjuk a pozíciónkat, Malév 245.
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A ferihegyi reptér szerkezete
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2.5.6 Kigurulás és felszállás
A várópont elérésekor tartanunk kell a pozíciónkat, és ha készen
állunk a felszállásra, jelentensük az irányítónak. A futópályára csak
külön engedéllyel gurulhatunk ki.

Szótár
Arriving – érkező
Behind – mögött
Departing – induló

Lehetséges, hogy az irányító nem adja meg rögtön a felszállási
engedélyt (általában forgalmi okok miatt), ám ha kigurulunk a
pályára, már készen kell állnunk a felszállásra.

Runway – futópálya

A felszállási engedélynek tartalmaznia kell a ’TAKEOFF’ szót,
valamint tartalmazza a reptéren uralkodó szélirányt és sebességet.
A visszaolvasásban a széladatot nem kell visszaolvasnunk.

Rövidítések

Kérés

Magyarázatok&tippek

I. Malev 245 ready for departure.
Malev 245 készen állunk a felszállásra.
Utasítás
I. Malev 245, runway 31 left, line up and cleared
for takeoff, wind 330 at 12.
Malév 245, kigurulás és felszállás
engedélyezve a 31 bal pályáról, szél 330
fokról 12 csomó.
II. Malev 245, line up and wait runway 31 left.
Malév 245, guruljon ki és várjon a 31 bal pályán.
III. Malev 245, behind the departing Malev Boeing
737, line up runway 13 left.
Malév 245, a felszálló Malév Boeing 737 után
guruljon ki a 13 bal pályára.

Takeoff – felszállás

RWY – runway

DEPARTURE vagy TAKEOFF
A félreértések elkerülése
végett a ’TAKEOFF’ szót csak
és kizárólag a felszállási
engedély
és
annak
visszaolvasása tartalmazhatja.
Minden egyéb , a felszállásra
vonatkozó
esetben
a
’DEPARTURE’
szót
kell
alkalmaznunk!
HOLDING POSITION
Egy új szabály értelmében a
régi
’HOLDING
POINT’
kifejezés helyett a ’HOLDING
POSITION’ kifejezést kell
használnunk a várópontra.

Visszaolvasás
I. Lining up and cleared for takeoff runway 31
left, Malev 245.
Kigurulás és felszállás engedélyezve 31 bal
pályáról, Malév 245.
II. Lining up runway 31 left, Malev 245.
Kigurulunk a 31 bal pályára, Malév 245.
III. Behind the departing Malev Boeing, lining up
runway 13 left, Malev 245.
A felszálló Malév Boeing 737 után kigurulunk a
13 bal pályára, Malév 245.
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BEHIND kifejezés használata
A ’BEHIND’ (mögött, után) utasításnál az érkező vagy induló
forgalom után guruljunk ki a
futópályára és ne szálljunk fel.
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2.5.7 Irányításátadás
Irányításátadás általában akkor történik, ha kiérünk egy légiforgalmi
irányító körzetéből, így az átad bennünket a soron következő
légiforgalmi irányítónak. A folyamat rendkívül egyszerű, egyedül a
kiadott frekvencia megjegyzésére kell fokozottan ügyelnünk.
Nagyon fontos, hogy csak akkor térjünk át egy másik irányító
frekvenciájára, ha arra egyértelmű utasítást kaptunk és azt
helyesen visszaolvastuk. Minden más esetben tájékoztatnunk kell
az irányítót, ha elhagyjuk a csatornát.
Miután utasítást kaptunk a frekvenciaváltásra, a megadott
frekvenciát olvassuk vissza és lehetőleg minél gyorsabban állítsuk
be a COM1 rádió aktív részébe, hogy a holt-idő a minimumra
csökkenjen, amíg hivatalosan egyik szolgálattal sem állunk
kapcsolatban
Utasítás
I. Malev 245, contact Ferihegy Tower 118.1.
Malév 245, térjen át Ferihegy Toronyra 118.1.
II. Malev 245, after departure contact Budapest
Approach 129.7.
Malév 245, felszállás után térjen át Budapest
Közelkörzetre 129.7-en.
III. Malev 245, no further ATC available, resume
own navigation, contact UNICOM 122.8.
Malév 245, nincs több elérhető irányító (a
következő szektorban), folytassa saját
navigációval, térjen át UNICOM-ra 122.8-n.
Visszaolvasás
I. Contacting Ferihegy Tower 118.1, Malev 245.
Áttérünk Ferihegy Toronyra 118.1-n, Malév 245.
II. After departure contacting Budapest Approach
129.7, Malev 245.
Felszállás után áttérünk Budapest
Közelkörzetre 129.7-n, Malév 245.
III. Resuming own navigation, contacting UNICOM
122.8, Malev 245.
Saját navigációval folytatjuk, áttérünk
UNICOM-ra 122.8-n, Malév 245.
.
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Szótár
After – után
Contact – lépjen kapcsolatba
Navigation – navigáció
Resume – térjen át
Rövidítések
ATC – Air Traffic Control
(légiforgalmi irányítás)
COM1 – Communication 1
Magyarázatok&tippek
Megadott frekvencia
A megadott frekvencia helyes
megjegyzése és megadása
fontos, mert az új kliensek
megjelenésével csak a helyes
csatorna megadásával tudunk
kapcsolódni a következő irányítóhoz. Frekvenciaváltásnál
ajánlott lejegyzetelni a megadott frekvenciát.
UNICOM használata
A UNICOM frekvencia a 122.8
MHz-en üzemel az egész
világon. Ezen a csatornán kell
a
pilótáknak
egymást
értesíteniük a különböző
manőverekről – főleg a reptér
közelében, leszállás vagy
felszállás során, mikor nincsen
irányítás. Ezen a csatornán
tudják a pilóták egymást
értesíteni a pozíciójukról és
szándékukról, így kevesebb
esélye van egy esetleges
konfliktusnak. A hálózathoz
történő kapcsolódás után ezt a
frekvenciát tekerjük be, ha
nincs légiforgalmi irányítás az
adott reptéren.
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2.5.8 Kapcsolatfelvétel a földön
Mikor bejelentkezünk egy földi irányítói egységhez, mindig közöljük
pozíciónkat. Az új szabályok értelmében bejelentkezés során ne
használjuk a „WITH YOU” kifejezést!
Bejelentkezés
Mikor bejelentkezünk egy irányítóhoz, közölnünk kell a hívott
állomás hívójelét és saját pozíciónkat – ez általában egy gurulóút
vagy várópont neve.
I. Ferihegy Tower, Malev 245 at holding position
Alpha 2 runway 31 left.
Ferihegy Torony, Malév 245 a 31 bal futópálya
Alpha 2 várópontjánál.
II. Ferihegy Ground, Malev 245 on taxiway Zulu.
Ferihegy Gurító, Malév 245 a Zulu gurulóúton.
Utasítás
I. Malev 245, Ferihegy Tower, line up and cleared
for takeoff runway 31 left, wind 340 degrees
at 5 knots.
Malév 245, Ferihegy Torony, kigurulás és
felszállás engedélyezve a 31 bal futópályáról,
szél 340 fokról 5 csomó.
II. Malev 245, Ferihegy Ground, taxi to gate 42
via taxiway Zulu, Lima, Romeo.
Malév 245, Ferihegy Gurító, guruljon a 42-es
kapuhoz a Zulu, Lima, Romeo gurulóutakon.
Visszaolvasás
I. Cleared for line up and takeoff runway 31
left, Malev 245.
Kigurulás és felszállás engedélyezve a 31 bal
futópályáról, Malév 245.
II. Taxiing to gate 42 via taxiway Zulu, Lima,
Romeo, Malev 245.
Gurulunk a 42-es kapuhoz a Zulu, Lima, Romeo
gurulóutakon, Malév 245.
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2.6 Kommunikáció
a levegőben

Szótár
Airway – légifolyosó
Initial climb – kezdeti
engedélyezett magasság
Rövidítések

2.6.1 Légijárművek mozgása
A levegőben történő mozgás nem olyan sablon szerint történik,
mint a földi manőverezés. Itt már a vízszintes, laterális mozgás
mellett a függőleges, vertikális mozgást is felügyelnünk kell.
Felszállás után a repülés során a vertikális mozgást alapul véve 3
fázisra oszthatjuk a repülés főbb tevékenységeit: emelkedés,
utazómagasságon történő repülés, süllyedés. A laterális mozgást
alapul véve létezik egy másik felosztás: indulási (kirepülési) eljárás,
útvonalrepülés, megközelítés. Ez a két folyamat gyakorlatilag
egyszerre valósul meg a repülés során.
Felszállás után egy indulási eljárást kell lerepülnünk (SID), melynek
végpontja a reptér közelkörzetének kilépőpontja. Normális esetben
a kilépőpont keresztezése után becsatlakozunk egy kijelölt
légifolyosóra, melyről egy hosszabb repülés során áttérünk más
légiútvonalakra is. A légifolyosóról a célreptér közelkörzetének
belépőpontján válunk le. Itt több lehetőség adódik: ha a célreptéren
vannak kidolgozott érkezési eljárások (STAR), ezeken jutunk el egy
navigációs pontig, ahonnét a szabvány megközelítési eljárást
repüljük le. Lehetséges, hogy az érkezési eljárás nem ’STAR’,
hanem ’TRANSITION’, mely a pályairányra visz rá (ilyen eljárások
vannak kidolgozva Ferihegyre is). Ám sokkal kedveltebb módszer a
légijárművek vektorálása, mely során az irányítás irányokra fordítja
a gépünket és egy rövidebb úton navigál bennünket a pálya
iránysávjára.
Eközben természetesen vertikálisan is folyamatosan mozognunk
kell, ám ez lényegesen egyszerűbb. Felszállás után felemelkedünk
az általunk megjelölt uzatómagasságra, melyet csak célrepterünktől
kb. 100 NM-re hagyunk el és kezdünk el süllyedni. Fontos tudni,
hogy az irányítás gyakran közbenső magasságokra engedélyez
bennünket, amelyet elérésekor további utasításig tartanunk kell.
Felszállás után az útvonalengedélyben megkaptuk az ’INITIAL
CLIMB’-ot, melyen felül csak további engedélyek birtokában
emelkedhetünk. Ezek után gyakorlatilag minden egyes magasságváltásra külön engedélyt fogunk kapni.
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SID – Standard Instrument
Departure
(műszeres indulási eljárás)
STAR – Standard Arrival
Route
(szabvány érkezési útvonal)

Navigációs kijelző

Műhorizont és sebesség

Magasság

Vertikális sebesség
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2.6.2 Laterális mozgás – területi
navigáció
I.

Malev 245, proceed as filed.
Malév 245, járjon el a repülési terv szerint.
Proceeding as filed, Malev 245.
A repülési terv szerint járunk el, Malév 245.

Repülési tervünk útvonalát kell lekövetni, ám nagyon fontos, hogy
ez csak a laterális/horizontális részére vonatkozik, így magasságot
nem lehet ez alapján szabadon váltani, csak az irányító által
engedélyezett magasságig emelkedhetünk/süllyedhetünk.
II.

Malev 245, proceed direct to TPS.
Malév 245, repüljön TPS-ra.
Proceeding direct to TPS, Malev 245.
TPS-ra repülünk, Malév 245.

Jelenlegi pozíciónkból TPS-ra kell repülnünk. A TPS – mint sok
más ezer pont a világon – egy fix navigációs pont. A hárombetűs
kóddal rendelkező pontok irányadók VOR-ok vagy NDB-k.
Ha utazómagasságon egy olyan pontra küldenek, szerepel a
repülési tervüknben, repüljünk rá arra és keresztezése után
folytassuk az eredeti terv szerint.
III.

Malev 245, turn left direct PUSTA.
Malév 245, forduljon balra PUSTA-ra.
Turning left direct PUSTA, Malev 245.
Fordulunk balra PUSTA-ra, Malév 245.

Ha az irányítás ilyen utasítással küld bennünket egy pontra, akkor
figyeljünk, hogy a helyes irányba forduljunk.
Az ötbetűs pontok azok a navigációs pontok, amelyeket csak
földrajzi koordinátákkal lehet meghatározni.
IV.

Malev 245, after crossing PUSTA proceed
direct to TPS.
Malév 245, PUSTA után repüljön TPS-ra.
After crossing PUSTA proceeding direct to
TPS, Malev 245.
PUSTA után repülünk TPS-ra, Malév 245

Ebben az esetben egy meghatározott pont keresztezése után kell a
megadott pontra repülnünk. Az első pontot valószínüleg
tartalmazza a reptervünk, a másodikat már lehet, hogy nem, így
hamar bizonyosodjunk meg arról, hogy merre kell majd repülnünk.
1. VATSIM

Szótár
Crossing – keresztezés
(csak navigációs pontot)
Rövidítések
ADF – Automatic Direction
Finder (rádióiránytű)
DME – Distance Measuring
Equipment
(távolságmérő berendezés)
NAV – navigation (navigáció)
RNAV – area navigation
(területi navigáció)
Magyarázatok&tippek
VOR adók
A VOR adó egy körsugárzó
adó, amely segítségével rá
lehet repülni egy bizonyos
irányon az adóra vagy ki lehet
repülni attól a megadott irányon –
ez utóbbit radiálrepülésnek hívjuk
(’COURSE’ vagy ’RADIAL’). A
módszer alapján viszonylag
precíz megközelítéseket lehet
végrehajtani a futópályára.
A VOR adók mellé általában
telepítenek egy DME adót is,
mely távolságot sugároz. A
VOR adók MHz-en sugároznak, és vételükhöz a NAV
rádióban kell lehangolni őket.
NDB adók
Csak repülőgépünkhöz viszonyított irányukat sugározzák,
azt is kevésbé pontosan, mint
a VOR adók – távolságot nem
sugároznak. Ez az adó kHz
frekvenciatartományban ad és
az ADF rádióval vagyunk
képesek venni.
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Malev 245, proceed on TORNO 3D departure.
Malév 245, kövesse a TORNO 3D indulási eljárást.
Proceeding on TORNO3D, Malev 245.
Követjük a TORNO 3D-t, Malév 245

Itt a felszállás után az irányítás utasít a TORNO 3D indulási eljárás
lekövetésére. Fontos, hogyha erre külön utasítást nem kapunk,
akkor is le kell repülnünk az útvonalengedélyben megadott indulási
eljárást. Ugyanez a kifejezés használható SID-ek és STAR-ok
esetén is.
VI.

Malev 245, cleared VEBOS3A transition.
Malév 245, engedélyezve a VEBOS3A érkezési
eljárásra.
Cleared VEBOS3A transition, Malev 245.
Engedélyezve a VEBOS3A érkezési eljárásra,
Malév 245

A ‘TRANSITION’ eljárásokra utaló engedélyre láthatunk itt példát.
Ferihegyen ‘SID’ és ‘TRANSITION’ eljárások vannak kidolgozva.
Hasonlóan a kirepülési eljárásokhoz, itt is a térképeken publikált
procedúrát kell lekövetni, melyek különböző útvonalpontokból állnak.

2.6.3 Laterális mozgás - vektorálás
I.

Malev 245, turn left heading 130.
Malév 245, forduljon balra a 130-as irányra.
Turning left heading 130, Malev 245.
Fordulunk balra 130-as irányra, Malév 245.

Vektorálás esetén egy adott irányra kell fordulni és tartani kell azt
további utasításig. Fontos, hogy mindig a kiadott irányba forduljunk
– nagy forgalomban fokozottan ügyeljünk erre is. A forduló iránya
értelemszerűen lehet bal vagy jobb.
II.

Malev 245, turn right heading 220 for base.
Malév 245, forduljon jobbra a 220-as irányra
alapfalra.
Turning right heading 220, Malev 245.
Fordulunk jobbra 220-ra, Malév 245.

Lehetséges, hogy a fordulót az irányító megindokolja, ám ez
csupán információ, nem szükséges visszaolvasnunk.
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Malev 245, fly heading 340.
Malév 245, repüljön 340-es irányon.
Flying heading 340, Malev 245.
Fordulunk a 340-es irányra, Malév 245.

Ennél az utasítástípusnál mindig úgy kell fordulnunk adott irányba,
hogy a rövidebb íven forduljunk rá, például ha a megadott irány 20
fokkal jobbra van, akkor jobbra kell fordulnunk.
IV.

Malev 245, after crossing PUSTA turn left
heading 010.
Malév 245, PUSTA keresztezése után forduljon
balra a 010-es irányra.
After crossing PUSTA turning left heading
010, Malev 245.
PUSTA után fordulunk balra a 010-es irányra,
Malév 245

Csak a megjelölt pont után forduljunk a megadott irányra. Ez a pont
részét kell képezze az engedélyezett útvonalunknak.
V.

Malev 245, turn left by 20 degrees.
Malév 245, forduljon balra 20 fokot.
Turning left by 20 degrees, new heading 170,
Malev 245.
Fordulunk balra 20 fokot, új irány 170, Malév
245

Ebben az esetben az irányítás nem egy új irányt ad meg, hanem
azt szabályozza, hogy mennyit kell a megadott irányba fordulnunk
Az utasítás visszaolvasásánál ügyeljünk az új irány megadására.
VI.

Malev 245, continue present heading.
Malév 245, folytassa a jelenlegi irányon.
Continue heading 344, Malev 245.
Folytatjuk 344-es irányon, Malév 245

Az utasítás több helyzetben is előfordulhat, például útvonalrepülés
során, amikor a repülési tervtől eltérve kell az irányunkat tartani.
Visszaolvasásnál a tartott irányt adjuk meg.
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Szótár
Base – alapfal (ld. Iskolakör)
Heading – irány
Rövidítések
FMC – Flight Management
Computer
FMS – Flight Management
System
(repülési tanácsadó rendszer)
GPS – Global Positioning
System
(földi helyzetmeghatározó rendszer)
Magyarázatok&tippek
Intesection
Intersectionok alapján történő
navigációra csak a fejlett
komputerizált repülőgépek képesek, melyek fel vannak
szerelve FMS-el vagy GPS-el.
E pontok földrajzi koordináták
alapján vannak meghatározva,
ezek a pontok nincsenek
felszerelve semmiféle rádióberendezéssel, így ezekre
csak az előbb említett
rendszerekkel vagyunk képesek rárepülni.
A GPS rendszer minden Flight
Simulatoros
légijárművön
alapfelszereltség, de az igazi
rendszer, amelyet az életben
is használnak (ez alapján navigálnak a légijárművek), az
FMS és FMC rendszerek,
melyek csak a fizetős
kiegészítőkön találhatók meg.

2005-05-11

- 27 -

2.6.4 Laterális mozgás - sebesség
I.

II.

Malev 245, increase speed to mach .80.
Malév 245, növelje a sebességét mach .80-ra.
Increasing speed to mach .80, Malev 245.
Növeljük a sebességet mach .80-ra, Malév 245
Malev 245, reduce speed to 180 knots or less.
Malév 245, csökkentse a sebességét 180 csomóra
vagy kevesebbre.
Reducing speed to 180 knots or less, Malev 245.
Csökkentjük a sebességet 180 csomóra vagy
kevesebbre, Malév 245

Ha az irányító tágabb határok közé szabja meg a sebességlimitet,
az ‘OR LESS’ vagy az ‘OR GREATER’ kifejezések használatosak.
Ilyenkor a megadott sebességnél többet vagy kevesebbet is
tarthatunk.
Lehetséges, hogy konkrét érték helyett egy minimum sebességet
adnak, amelyet tartanunk kell, például végső egyenesen a
‘MINIMUM APPROACH SPEED’-t.
III.

Malev 245, maintain speed 160 knots until
outer marker.
Malév 245, tartson 160 csomó sebességet a
külső markerig.
Maintaining speed 160 knots until outer
marker, Malev 245.
160 csomó sebességet tartunk a külső markerig,
Malév 245

Főleg megközelítés során fordul elő, hogy a megadott sebességet
egy bizonyos határig kell tartanunk. Megközelítés során ez a határ
lehet az OM vagy bizonyos távolság a pályaküszöbtől.
IV.

Malev 245, maintain present speed.
Malév 245, tartsa a jelenlegi sebességét.
Maintaining 260 knots, Malev 245.
Tartjuk a 260 csomót, Malév 245

Az utasítás visszaolvasása során ügyeljünk, hogy a jelenlegi
sebességünket helyettesítsük be a közleménybe.
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Szótár
Increase – növelje
Reduce – csökkentse
Speed – sebesség
Rövidítések
GS – Ground Speed
(földhöz viszonyított sebesség)
IAS – Indicated Airspeed
(műszer szerinti sebesség)
MM – Middle Marker
(középső marker)
OM – Outer Marker
(külső marker)
Magyarázatok&tippek
Maximális sebesség
10000 láb alatt a legnagyobb
megengedett sebesség 250
csomó.
Sebességtípusok
Az IAS az a sebességtípus,
amelyet a repülésben leggyakrabban használunk. Ez a sebesség a repülőgép tényleges
sebessége a levegőben, ezzel
a sebességgel halad benne.
Mértékegysége a csomó (knot).
Csak FL260 alatt mérvadó.
A GS sebességgel haladunk a
földhöz képest. Ezt a sebességet látja a légiforgalmi irányító,
és ez a mérvadó sebesség a
földön történő mozgások során.
A MACH számok csak FL260
felett mérvadóak. Ez a sebesség a hangsebesség hányadosának felel meg, ahol 1 a
hangsebesség.
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2.6.5 Vertikális mozgás - magasság
I.

II.

III.

IV.

Malev 245, climb to FL180.
Malév 245, emelkedjen FL180-ra.
Climbing to FL180, Malev 245.
Emelkedünk FL180-ra, Malév 245
Malev 245, descend
Malév 245, süllyedjen
Descending to 2500
Süllyedünk 2500 lábra

to 2500 feet QNH 998.
2500 lábra QNH 998.
feet QNH 998, Malev 245.
QNH 998, Malév 245

Malev 245, maintain 4000 feet.
Malév 245, tartsa a 4000 lábat.
Maintaining 4000 feet, Malev 245.
Tartjuk a 4000 lábat, Malév 245
Malev 245, descend to reach FL130 by PUSTA.
Malév 245, süllyedjen FL130-re és ezen a
szinten érje el PUSTA-t.
Descending to reach FL130 by PUSTA,
Malev 245.
Süllyedünk FL130-re és ezen a szinten érjük el
PUSTA-t, Malév 245

Az utasítás szerint úgy kell kalkulálnunk a süllyedést, hogy egy
bizonyos pont felett, amelyet keresztezni fogunk, a megadott
magasságon legyünk.
V.

Malev 245, climb immediately to 7000 feet.
Malév 245, azonnal emelkedjen 7000 lábra.
Climbing immediately to 7000 feet, Malev 245.
Azonnal emelkedünk 7000 lábra, Malév 245

Az utasítás haladéktalan végrehajtására utasít az ‘IMMEDIATELY’
szó. Ha az irányítás ezt a szót használja, annak különleges oka van
(például egy veszélyesen közel elrepülő másik légijármű). A legjobb
módszer, ha az autopilóta azonnali leoldása után manuálisan
hajtjuk végre az utasítást, lehetőleg minél nagyobb emelkedési
vagy süllyedési varióval..
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Szótár
Immediately – azonnal
Magyarázatok&tippek
Utazómagasság
Mint már láthattuk, az utazómagasságot az iránymagasságok szerint kell megválasztanunk
(ld.
2.5.3
fejezet). A magasságmérő
eszközök fejlődésével a minimális elkülönítés a légijárművek manapság már 1000
láb a légkör felsőbb rétegeiben
is. Mivel az egymással
szembe közlekedő repülőgépek között a legnehezebb
szeparációt tartani az egymáshoz nagy sebességgel közeledő járművek miatt, fontos az
iránymagasságok
pontos
betartása
A másik fontos tényező, hogy
a legtöbb nagy, nemzetközi
légikikötő körül hegyek vagy
olyan légterek helyezkednek
el, melyekben a kisgépek mindenfajta irányítás nélkül repülnek. E földrajzi tényezők és
korlátozott légterek is nagy
szerepet játszanak.
Süllyedés megkezdése és
végrehajtása
Süllyedést megkezdeni vagy
egy megadott magasságról
folytatni csak erre vonatkozó
engedély birtokában szabad.
Sose süllyedjünk az engedélyezett magasság alá. A
süllyedés mértékét a pilóta
határozza meg: ez általában
1800-3000 FPM.
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Malev 245, when ready, descend to FL190.
Malév 245, ha kész, süllyedjen FL190-re.
When ready, descending to FL190, Malev 245.
Ha készen vagyunk, süllyedünk FL190-re, Malév 245
Leaving FL310 for FL190, Malev 245.
Elhagyjuk FL310-et FL190-ért, Malév 245

Az irányító akkor ad ilyen utasítást, ha kis forgalomban a pilótákra
bízza a süllyedés kezdetének a megszabását. Ebben az esetben
akkor kell megkezdenünk a süllyedést, mikor elérjük a TOD-ot.
VII.

Malev 245, ready to descend.
Malév 245, készen állunk a süllyedésre.
Malev 245, descend to FL150.
Malév 245, süllyedjen FL150-re.

Ha az irányító a TOD-ot elérve sem adott ki engedélyt a
süllyedésre, ezzel a közleményváltással tudjuk azt kérni. A TOD
elérése előtt 5-10 NM-el előbb jelezni kell a szándékunkat.

2.6.6 Vertikális mozgás - sebesség
I.

Malev 245, descend with 2500 feet per
minute or less.
Malév 245, süllyedjen 2500 láb per perces vagy
kisebb varióval.
Descending with 2500 feet per minute or
less, Malev 245.
2500 láb per perces vagy kisebb varióval
süllyedünk, Malév 245

Ha a süllyedés/emelkedés mértékét nem kell pontosan tartanunk,
hanem süllyedhetünk/emelkedhetünk a megadott variónál
többel/kevesebbel, akkor a ‘LESS’ vagy a ‘GREATER’ kifejezések
használatosak.
II.

Malev 245, expedite descend.
Malév 245, sürgesse a süllyedést.
Expediting descend, Malev 245.
Sietünk a süllyedéssel, Malév 245

Az utasítás egy nagyobb süllyedési varió tartására szólít fel
bennünket, valószínüleg más forgalomból vagy földrajzi
helyzetünkből kifolyólag. Az utasítás nyomán a variót 1000-2000
FPM-el érdemes növelni.
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Szótár
Altitude – magasság
Expedite – siettesse, sürgesse
Greater – nagyobb
Leave – elhagy
Less – kevesebb
Rövidítések
TA – Transition Altitude
(átváltási magasság)
TL – Transition Level
(átváltási szint)
TOD – Top of Descend
(süllyedés megkezdésének helye)
Magyarázatok&tippek
Altitude vagy FL
Minden országban meg van
határozva a TA, és nyomástól
függően ez alapján változik a
TL. A TA alatt altitude-ban, a
TL felett pedig FL-ben adják
meg a magasságot.
Magyarországon például a TA
fix 9000 láb, és nyomástól
függően a TL lehet FL100
vagy FL110. A magasságokat
9000 lábon vagy azalatt lábban, míg FL100/FL110 felett
repülési szintekben adják
meg. A TA-t a reptéri térképeken, a TL-t pedig az irányító
ATIS-ában találhatjuk meg.
A gyakorlatban nekünk az lesz
a dolgunk, hogy amikor a TA
vagy azalatt repülünk, be kell
állítanunk a helyi QNH, azaz
nyomásértéket, míg a TL-en
és afelett a szabvány 1013-as
QNH szerint kell repülnünk!
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2.6.6 Jelentés
I.

II.

III.

Malev 245, report heading.
Malév 245, jelentse az irányát.
Heading 310, Malev 245.
Irányunk 310 fok, Malév 245.
Malev 245, report altitude.
Malév 245, jelentse a magasságát.
Altitude 2500 feet, Malev 245.
Magasságunk 2500 láb, Malév 245.
Malev 245, report speed.
Malév 245, jelentse a sebességét.
Speed 220 knots, Malev 245.
Sebességünk 220 csomó, Malév 245.

IV.

Malev 245, report crossing PUSTA.
Malév 245, jelentse PUSTA keresztezését.
Will report crossing PUSTA, Malev 245.
Jelenteni fogjuk PUSTA keresztezését, Malév
245.
Crossing PUSTA, Malev 245.
(Most) keresztezzük PUSTA-t, Malév 245.

V.

Malev 245, report passing FL180.
Malév 245, jelentse FL180 keresztezését.
Will report passing FL180, Malev 245.
Jelenteni fogjuk FL180 keresztezését, Malév
245.
Passing FL180, Malev 245.
(Most) keresztezzük FL180-t, Malév 245.

VI.

Malev 245, report when ready to descend.
Malév 245, jelentse, ha készen áll a
süllyedésre.
Will report when ready to descend, Malev
245.
Jelenteni fogjuk, ha készen állunk a
süllyedésre, Malév 245.
Ready to descend, Malev 245.
Készen állunk a süllyedésre, Malév 245.
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Szótár
Passing – keresztezés
(csak magasságot)
Rövidítések
TOD – Top of Descend
(süllyedés megkezdésének
helye)
Magyarázatok&tippek
Mikor kezdjünk süllyedni?
Ha FMC-vel felszerelt repülőt
vezetünk,
a
számítógép
helyettünk kiszámolja a süllyedés megkezdésének idejét és
helyét, azonban ha nem rendelkezünk ilyen géppel, akkor
a következő képlettel érdemes
kiszámolni azt:
magasság/1000 * 3 megadja,
hogy a célreptér előtt hány
tengeri mérfölddel kell megkezdeni a süllyedést.
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2.6.7 Várakozási eljárások
A várakozási eljárásokat általában a megközelítés előtt, a
közelkörzetben használják nagy forgalom vagy rossz idő esetén, de
útvonalon is alkalmazhatóak.

Szótár
As published – a közzétett
eljárás szerint
Expect – számítson

Várakozni egy megközelítési térképen vagy az irányító által
hangban közzétett procedúra szerint tudunk. Az irányítónak nem
kötelessége mondani (mikor az a térképen fel van tüntetve), de
általában külön közli, ha be kell lépnünk egy várakozási eljárásba.
I.

Hold – várakozzon
Holding fix – várakozási pont
Holding pattern – várakozási eljárás

Malev 245, proceed to VEBOS, maintain 6000
feet, hold as published. Expect further
clearance at 35.
Malév 245, repüljön VEBOS-ra, tartson 6000
lábat, várakozzon a közzétett eljárásnak
megfelelően. További engedélyre óra 35-kor
számíthat.
Roger, proceeding direct to VEBOS,
maintaining 6000 feet, holding as published,
Malev 245.
Nyugtázom, VEBOS-ra tartunk, tartjuk a 6000
lábat, várakozunk a közzétett eljárásnak
megfelelően, Malév 245.

Egy várakozási eljárás a következőképpen néz ki:

Láthatjuk, hogy az eljárás középpontjában a kijelölt várakozási pont
található, amely lehet egy VOR vagy NDB adó, vagy egy
navigációs pont. Az eljárás lerepülése során folyamatosan ehhez a
ponthoz kell igazodnunk. Az ábrán látható jobbkörös procedúra
során a ’HOLDING FIX’ fölötti elrepülés után 180 fokos fordulóval
kell ráfodulnunk a kirepülési irányra, amelyen a megadott ideig
(általában 2 perc) kell repülnünk. Ezután újabb 180 fokos fordulóval
kell a megadott ’COURSE’-ra ráfordulnunk, hogy ezen az irányon
repülve ismét átrepüljünk a várakozási pont felett.
1. VATSIM
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II.

III.

Malev 245, cleared to MAMOS, descend to
FL110, hold as published. Expect further
clearance in 15 minutes.
Malév 245, engedélyezve MAMOS-ra, süllyedjen FL110re, várakozzon a közzétett eljárásnak megfelelően.
További engedélyre 15 percen belül számíthat.
Malev 245 request holding instructions.
Malév 245 közölje a várakozási utasításokat.
Malev 245, proceed to MAMOS, descend to FL110
and hold. Inbound track 130 degrees, left hand
pattern, outbound time one minute. Expect further
clearance in 15 minutes.
Malév 245, tartson MAMOS-ra, süllyedjen FL110-re és
várakozzon. Rárepülési útirány 130 fok, balkörös
várakozási eljárás, kirepülési idő egy perc.
További engedélyre 15 percen belül számíthat.
Roger, proceeding to MAMOS, descending to FL110
and holding. Inbound track 130 degrees, left hand
pattern, outbound time one minute. Expecting
further clearance in 15 minutes, Malev 245.
Nyugtázom, MAMOS-ra tartunk, süllyedünk FL110-re és
várakozunk. Rárepülési útirány 130 fok, balkörös
várakozási eljárás, kirepülési idő egy perc. További
engedélyre 15 percen belül számítunk, Malév 245

Szótár
Further – további
Inbound leg – rárepülési szár
Instruction – utasítás
Make – csináljon, hajtson végre
Outbound leg – kirepülési szár
Pattern – minta, eljárás
Rövidítések
Inbd – inbound

Malev 245, make a three sixty turn right.
Malév 245, hajtson végre jobbra egy 360 fokos fordulót.
Making a three sixty turn right, Malev 245.
Csinálunk egy jobb 360 fokos fordulót, Malév 245.

Ha rövid (általában 2 perces) időre kíván bennünket várakoztatni a
légiforgalmi irányítás, utasítást adhat egy teljes (360 fokos) bal
vagy jobb forduló megtételére. Mindig figyeljünk a forduló irányára,
valamint a forduló után ne felejtsünk visszaállni eredeti irányunkra.
IV.

Malev 245, orbit left.
Malév 245, körözzön balra.
Orbiting left, Malev 245.
Bal körökkel várakozunk, Malév 245

Ha valamivel hosszabb várakozásra van szükség, akkor folyamatos
körözésre utasíthatnak bennünket.

1. VATSIM
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2.6.8 Megközelítés
A futópálya megközelítése és leszállás a repülés legösszetettebb
folyamata, így végig nagy odafigyelésre van szükség. Az irányító
ATIS információja elvileg tartalmazza a leszállásnál használatos
futópályát, de valószínüleg külön tájékoztatni fognak arról, hogy
melyik futópályára fogjuk a megközelítést végezni.
Ha megközelítés előtt/során korlátozzák a sebességünket, a kiadott
sebességet a megadott pontig tartanunk kell. Ha nem adtak meg
külön pontot, akkor a toronyhoz történő áttérésig tartanunk kell a
megadott sebességet.
I.

II.

III.

IV.

Malev 245, expect ILS approach runway 31
right, number 1.
Malév 245, számítson ILS megközelítésre 31
jobb futópályára, első a megközelítéshez.
Expecting ILS approach runway 31 right,
Malev 245.
ILS megközelítésre számítunk 31 jobb
futópályára, Malév 245.
Malev 245, radar vectoring for visual
approach runway 13 right.
Malév 245, számítson radarvektorálásra
vizuális megközelítéshez 13 jobb futópályára.
Radar vectoring for visual approach runway
13 right, Malev 245.
Radarvektorálásra számítunk 13 jobb futópályára vizuális megközelítéshez, Malév 245.
Malev 245, turn left heading 340, cleared
for ILS approach runway 31 right.
Malév 245, forduljon jobbra 340-es irányra, engedélyezve az ILS megközelítés a 31-es bal futópályára.
Turning right 340, cleared for ILS runway
31 right, Malev 245.
Fordulunk jobbra 340-es irányra, engedélyezve az ILS
megközelítés a 31-es bal futópályára, Malév 245.
Malev 245, report established on ILS.
Malév 245, jelentse, ha követi az ILS-t.
Wilco, Malev 245.
Jelenteni fogjuk, Malév 245.
Malev 245, ILS established.
Malév 245 követjük az ILS-t.
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Szótár
Approach – megközelítés
Inbound – rárepülés
Instruction – utasítás
Outbound – kirepülés
Rövidítések
G/S – Glide Slope (siklópálya)
ILS – Instrument Landing System
(műszeres leszállító rendszer)
LOC – localizer (iránysáv)
Magyarázatok&tippek
Az ILS működése és használata
Az ILS napjaink egyik legpontosabb és legbiztonságosabb leszállító rendszere.
Feladata a futópálya irányára
ráforduló légijárművek pontos
rávezetése a futópályára – mind
laterálisan, mind vertikálisan.
Az ILS rendszer két főbb részből áll: az iránysáv adóból
(LOC) és a siklópálya adóból
(G/S). Míg az iránysáv adó folyamatosan a pályairányon
tartja a légijárművet, addig a
skilópálya
a
süllyedés
pontosságát biztosítja. Az ILShez társulhatnak különböző
egyéb berendezések, ilyenek
a markerek és a DME adó.
A legtöbb nemzetközi reptéren
ILS megközelítési eljárásokat
használnak. A rendszer a MHz
tartományban sugároz, frekvenciája a megközelítési térképeken van feltüntetve. A
helyes
frekvenciát
és
pályairányt beállítva folytathatunk ILS megközelítést.
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2.6.9 Leszállás
Hogy leszállás után ne foglaljuk sokáig a futópályát, minél hamarabb hagyjuk el azt egy gurulóúton. Hasonlóan a felszállási manőverhez, leszállni is csak akkor lehet, ha megkaptuk a leszállási
engedélyt – enélkül leszállni tilos! Ha a pályaküszöb fölé éréskor
még nem rendelkezünk leszállási engedéllyel, át kell startolnunk.
I.

Malev 245, runway 31 right, cleared to
land, wind calm.
Malév 245, a 31 jobb futópályára leszállás
engedélyezve, szélcsend van.
Runway 31 right, cleared to land, Malev 245.
A 31 jobb futópályára leszállás engedélyezve,
Malév 245.

A leszállási engedély tartalmazza azt a futópályát, amelyre a
leszállásra vonatkozó engedélyt kaptuk, valamint a pályaküszöbnél
mért széladatot. A széladatot nem kell visszaolvasni.
II.

Malev 245, cleared to land, wind 320
degrees at 12 knots.
Malév 245, leszállás engedélyezve, szél 320
fokról 12 csomó.
Cleared to land, Malev 245.
Leszállás engedélyezve, Malév 245.

Egy futópálya üzemelésénél nem kell a futópálya jelölését használni.
III.

IV.

Malev 245, continue approach, number two.
Malév 245, folytassa a megközelítést, második
a sorban.
Continue approach, Malev 245.
Folytatjuk a megközelítést, Malév 245.
Malev 245, go around, I say again go
around.
Malév 245, startoljon át, ismétlem, startoljon át.
Going around, Malev 245.
Átstartolunk, Malév 245.

A futópálya foglaltsága vagy egyéb különleges tényezők miatt az
irányítás átstartolástra utasít. Ilyenkor azonnal meg kell kezdeni az
emelkedést és végrehajtani a megközelítés során a térképeken
található átstartolási eljárást. Átstartolást a pilóta is elrendelhet, ha
nem tud biztonságosan leszállni (pl. forgalom a pályán), vagy ha
nem kapott leszállási engedélyt.
1. VATSIM

Szótár
Calm – nyugodt, csendes
Go around – startoljon át
I say again – ismétlem
Rövidítések
G/A – go around/going around
TDZ – Touchdown Zone
(leszálló zóna)
Magyarázatok&tippek
Leszállási manőver
Megközelítés során a sebességet folyamatosan csökkentjük, míg a fékszárny
(FLAPS) állásszögét folyamatosan növeljük, hogy kisebb
sebességgel is levegőben
maradjunk. A futóműveket kb.
2000 lábon érdemes kirakni,
az autopilótát pedig kb. 1000
lábon érdemes kikapcsolni.
Lehetőleg minél hamarabb
rakjuk le a gépet a túlfutás elkerülése végett. A leszálló
zóna kifejezetten erre a célra
van kijelölve (a futópálya
mindkét végén csíkok jelölik,
éjszaka ki van világítva).
Rossz látástávolság esetén
Csak a legkorszerűbb légijárművek képesek önállóan leszállni a reptér megfelelő felszereltsége mellett. A szimulátorban nincsenek ilyen korszerű berendezések, így csak
akkor szálljunk le, ha kellő időben megláttuk a pályát. Ha
nem látjuk meg időben a
pályát, startoljunk át.

2005-05-11

- 35 -

2.6.10 Kapcsolatfelvétel a levegőben
Mikor bejelentkezünk egy földi irányítói egységhez, mindig közöljük
pozíciónkat. Az új szabályok értelmében bejelentkezés során ne
használjuk a „WITH YOU” kifejezést!

Szótár
Identified – azonosítva
Radar contact – radarazonosítva
Magyarázatok&tippek

Bejelentkezés
Mikor bejelentkezünk egy irányítóhoz, közölnünk kell a hívott
állomás hívójelét és laterális és vertikális pozíciónkat.
I. Budapest Approach, Malev 245 passing 1600 feet
climbing to 7000 feet, following BADOV 1D
departure.
Budapest Közelkörzet, Malév 245 1600 lábat
keresztezzük, emelkedünk 7000 lábra, a BADOV
1D indulási eljárás követjük.
II. Budapest Control, Malev 245 maintaining FL310,
proceeding direct to BABUS.
Budapest Távolkörzet, Malév 245 tartjuk a
FL310-t, repülünk BABUS-ra.
Utasítás
I. Malev 245, Budapest Approach, radar contact,
continue climb to FL180.
Malév 245, azonosítva, folytassa az emelkedést
FL180-ra.
II. Malev 245, identified, proceed as filed.
Malév 245, azonosítva, járjon el a leadott
repülési terv szerint.
Visszaolvasás
A ‘IDENTIFIED’ és ‘RADAR CONTACT’ kifejezéseket nem kell
visszaolvasni.
I. Climbing to FL180, Malev 245.
Emelkedünk FL180-ra, Malév 245.
II. Proceeding as filed, Malev 245.
A leadott repülési terv szerint járunk el,
Malév 245.

1. VATSIM

Azonosítás a virtuális légtérben
Az azonosítás fogalmának
igazából több tíz évvel volt
szerepe, hiszen akkor kevésbé
megbízható
radarok
működtek, és fontos volt tudni,
hogy az irányító megfelelő
erősséggel veszi-e a légijármű
radarjelét.
Manapság a légijárműveken
található másodlagos jeleket
továbbít az irányítás felé, s
megbízhatóan lehet venni a
légijárművek radarjelét – ekkor
a beállított transzponder
kódhoz társítja a radar a
légijármű információit.
A virtuális légtérben mindez
szimbolikus – itt vagy lát bennünket az irányítás, vagy nem.
A radarral rendelkező irányítók
azonosíthatnak bennünket (de
például torony vagy gurító nem).
Ha az irányítás valamilyen
okból kifolyólag elveszti a
radarkapcsolatot velünk, a
’RADAR CONTACT LOST’ kifejezés használatos – ilyen
esetekben érdemes ellenőrizni, nem szakadtunk-e le a
hálózatról.
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2.7 Speciális
kifejezések
2.7.1 Transzponder mód
A transzponder rádiót kapcsolódáskor készenléti állapotban találjuk. Reptértől és irányítótól függően kell a transzponder módot
charlie üzemmódra állítani. Az alapvető szabály általában az, hogy
felszállás előtt, a váróponton kapcsoljuk charlie üzemmódba, mikor
már készen állunk a felszállásra, és mindaddig hagyjuk charlie
üzemmódban, amíg leszállás után el nem hagytuk a futópályát. Az
irányítás a következő utasításokkal kérhet bennünket a
transzponder mód megváltoztatására.
Utasítás
I. Malev 245,
Malév 245,
készenléti
II. Malev 245,
Malév 245,

squawk standby.
kapcsolja a transzponderét
üzemmódra.
squawk charlie.
kapcsoljon charlie üzemmódra.

Visszaolvasás
I. Squawking standby, Malev 245.
A transzpondert készenléti üzemmódba
kapcsoljuk, Malév 245.
II. Squawking charlie, Malev 245.
Kapcsolunk charlie üzemmódra, Malév 245.
A transzponder módot azon a kliensen kell átállítani, amellyel a
VATSIM-re csatlakoztunk.
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2.7.2 Forgalmi kör

Szótár

Forgalmi kör repülése közben a kommunikáció gyakorlatilag
ugyanaz, mint egy átlagos útvonalrepülés során, ám az IFR
engedély kérése és tartalma kissé különbözik a szokásostól.

Base leg – alapfal
Calibration flight – kalibrációs
repülés
Downwind – hosszúfal

Engedély
I. Malev 245, cleared for local flight, after
departure maintain runway heading, climb to
5000 feet, squawk 2630.
Malév 245, engedélyezve a helyi repülés,
felszállás után tartsa a futópálya irányát,
emelkedjen 5000 lábra, állítsa be a 2630-es
kódot.
Visszaolvasás
I. Cleared for local flight, after departure
maintaining runway heading, climbing to 5000
feet, squawk 2630, Malev 245.
Engedélyezve a helyi repülés, felszállás után
tartjuk a pályairányt, emelkedünk 5000 lábra,
állítjuk a 2630-es kódot, Malév 245.
A repülés típusai a következők lehetnek:
- Local flight;
- Test flight;
- Calibration flight;
- Training flight.
Egy forgalmi kör a következő részekből áll:
DOWNWIND LEG

BASE LEG

CROSSWIND LEG

Final leg – végső egyenes
Local flight – helyi repülés
Test flight – tesztrepülés
Training flight - gyakorlórepülés
Magyarázatok&tippek
Mi az a forgalmi kör?
Ez egy olyan típusa a repülésnek, mikor a pilóták a reptér
iskolakörén maradva valamilyen feladatot végeznek (ld
repülés típusai). Mikor forgalmi
körön repülünk, az ábrán
bemutatott formát repüljük le.
Ennek négy fő része van: az
’CROSSWIND LEG’-re a
felszállás
után
kell
ráfordulnunk egy 90 fokos fordulóval, majd a ’DOWNWIND
LEG’-en kell repülnünk, amely
párhuzamos a futópálya
irányával. Ezután a ’BASE
LEG’-re fordulunk, ahonnan
újabb 90 fokos fordulóval
ráfordulunk a pályairányra,
azaz a ’FINAL LEG’-re.

FINAL LEG
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2.7.2 Hívójel ismétlése
Hívójelünk ismétlését akkor kéri az irányítás, ha egy adásunkban
nem értette azt, és meg akar bizonyosodni a hívó állomás hívójelében.
Ekkor elég a hívójelünket közölnünk az irányítással.
I. Station calling, Budapest Control, say again
your callsign.
Hívó állomás, Budapest Távolkörzet, ismételje
meg a hívójelét.

2.7.2 Adás ismétlése és helyesbítése
Ha az irányítás egyáltalán nem értette közleményünket, az irányító
a teljes adás megismétlésére utasíthat bennünket így.
Természetesen a ’SAY AGAIN’ kifejezéssel mi is kérhetünk
ismétlést.
I. Malev 245, say again.
Malev 245, ismételje meg a teljes közleményét.
II. Station calling, Ferihegy Ground, say again.
Hívó állomás, Ferihegy Gurító, ismételje meg.
Ha az irányítás adásának egy részét elrontotta, a következő
kifejezésekkel tudja adásának egy részét kijavítani.
III. Malev 245, descend to 4000 feet QNH 1017,
correction, QNH 1027.
Malev 245, süllyedjen 4000 lábra QNH 1017,
helyesbítek, QNH 1027.
IV. Malev 245, turn right heading 040, correction,
I say again, turn left heading 040.
Malev 245, forduljon jobbra 040-es irányra,
helyesbítek, megismétlem, forduljon balra 040es irányra.

2.7.2 Minden állomást érintő üzenetek
I. All stations, Budapest Control, contact
Budapest on 130.570 due to communication
problems.
Hívó állomás, Budapest Távolkörzet, térjenek
át a 130.570-re kommunikációs problémák miatt.
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2.7.2 Kiegészítések

1. VATSIM
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