
DAY 5

Ea.: Mudra István



Táblák (1)

ICAO a táblákról, általában:
SMGC-elemek - ezért szükségesek
Törhetőek legyenek - sávban, hajtóművek közelében…
Szabványos méretek - táblázat 
Ki kell világítani – éjszaka műszeres RWY; RVR 800 m (-) üzem; illetve 

nem-műszeres, Code 3,4 RWY éjszakai üzem;



Táblák (2)



Táblák (3)

Led-ek: az Annex
14 egyenlőre nem 
ismeri el 
fényforrásként, de 
nem is tiltja!



Táblák (4)

• Sárga alapon fekete karakterek (szükség szerint inverzük!)
• Minden lényeges tájékoztatás,  útmutatás jelzése „belefér”…







(Szerviz)úti várópont tábla

Éjszakai üzem: kivilágítva vagy fényvisszaverő



Jelző tárgyak (markers)

• Burkolat nélküli futópálya szegély-jelző tárgyak
– Ahol nem egyértelmű és világos a futópálya kiterjedése a környező talajhoz  képest;

– Ha fények rendelkezésre állnak, akkor a fényekkel együtt telepítendő;

– Ha fény nincs, téglalap- vagy kúp alakú tárgyak kihelyezése szükséges

• SWY terület-jelző tárgyak  

• Hóval fedett futópálya szegélye (pl. örökszöld, 100 m-ként, max. 1,5 m)

• TWY szegély-jelölés (Code 1,2-nél, ahol nincs szegély v. c/l fény, ill. c/l jelölés): 150 cm2

felületű kék, fényvisszaverő, törhető legyen);

• Határjelző tárgyak 
– azon repülőtereken, ahol a leszállási területen nincs futópálya kijelölve

– 3m x 1 m x 0,5 m (h x sz x m) kúp, fehér v. akadályjelölésű;

A legfontosabbak:



Akadályok, korlátozott használatú területek jelzései

• A fenti vonatkozik a megközelítési és átmeneti felületekre is 

• Mozgási területen: jármű, mozgő eszköz: jelölés és/vagy ak.világítás
– ELHAGYHATÓ, HA AZ ELŐTÉRR KIVILÁGÍTOTT , KIVÉVE PL. LVP

• Akadálykorlátozási felületen kívül a 15 m-nél magasabb akadályt jelöli és 
kivilágítani kell (kv., ha nappali, nagyint. Ak.fény van rajta, vagy safety
tanulmány engedi elhagyni…

• Távvezeték, kábel, oszlopk, folyók, völgyek, főútvonal fölött: jelölés, és 
kivilágítás, ha safety tan. Megköveteli a repülésre veszélyes volta miatt  



Akadályok jelölése

• Gyakorlatilag mindig színesre!, esetleg zászló;

• Alaphelyzet: vörös /fehér, v. narancssárga/fehér
• (nem elég kontrasztos háttér esetén további más szín is választható)

• Élek, sarkok: mindig a sötét tónus!

• Járművek: rikító (conspicious) színűre, preferált a
– Vörös vagy sárgászöld (yellowish green) a kényszerhelyzetiek (emergency);

– Sárga a kiszolgálók (service)  





Fix tárgyak:

Sávok méretezése!





(Az egyik példa)  

A szükséges fények száma:  N= Y (m) /45 
A fények térközei:  X=Y/N ≤ 45



Akadály-csoportok akadály-megvilágításai



Szélerőművek (wind turbines)




