
 

 
 
 

Az Első Magyar Helikoptermodellező Sportegyesület 
Repülésbiztonsági Szabályzata 

 
A repülés veszélyes üzem, ezért mindannyiunk kötelessége bizonyos alapvető szabályok betartása és 
másokkal való betartatása. 

Aki a szabályokat nem hajlandó betartani, az EMH SE rendezvényein nem vehet részt! 

Reptérrend: 

1. Az első felszállás előtt „range check” elvégzése kötelező. Minden esetben meg kell arról 
bizonyosodni, hogy a rádióadó és vevő egymással rendeltetésszerűen képesek kommunikálni. 

2. A felszállások egyeztetett sorrendben történjenek. A levegőben egyszerre általában csak egy 
repülőszerkezet tartózkodhat. A pilóta azonban –ha úgy érzi, hogy nem zavarják- engedélyt, 
adhat más repülőszerkezet vele egyeztetett módon való felemelkedésére. A repülésvezető 
(koordinátor) utasításait minden esetben be kell tartani. 

3. Nézők, gépjárművek, starthoz készülődő versenyzők tartózkodási helyére szolgáló területet 
külön ki kell jelölni. Ez a hely a repülési zóna alatti terület egyik (célszerűen a hosszabbik) 
oldala mentén helyezkedjen el, a felszállás helyétől min. 35 m-re.  
Berepülés a startboxok, nézők és a gépjárművek fölé tilos!                                                                                                      

4. A belsőégésű motorok indítása a startboxokban történik, motorpróbát, beszabályozást 
azonban csak a nézők, gépjárművek, starthoz készülődő modellezők tartózkodási helyétől 
min. 15 m-re lehet végezni. Elektromos modell (annak szabályzója) csak a starthelyen 
helyezhető áram alá. 

5. A tapasztalatok szerint a mobiltelefon és egyéb rádiófrekvenciás eszközök zavart 
okozhatnak, ezért használatukat a pilóta 2 m-es körzetében mellőzzük. 

6. A motorok hajtóanyaga rendkívül tűzveszélyes, mérgező anyag, melynek szakszerű tárolása 
minden modellező felelőssége. Az esetleges tüzek eloltására alkalmas oltóberendezésről 
mindenkinek saját magának kell gondoskodnia. Az üzemanyagrendszerek tömítettségét 
folyamatosan ellenőrizni kell, a kicsöpögő üzemanyagot fel kell itatni. Ez környezetvédelmi 
szempontból is fontos. 

7. Elektromos modellek akkumulátorait mindenkor biztonságos helyen kell tárolni. A 
sérülésektől, zárlattól az akkumulátorokat óvni kell. Sziszegő, füstölő akkumulátort azonnal 
olyan helyre kell tenni, ahol az tüzet nem okozhat.  



8. Fail Safe üzemképes, működő állapota kötelező, annak megléte a pilóta felelőssége. 

9. A repülőtéren tüzet rakni tilos, annak körzetében pedig a mindenkor érvényben lévő 
rendeletek szerint kell eljárni. 

10. Elsősegélydobozról mindenkinek gondoskodnia kell, aki repülőszerkezetet indít.  

11. Nézők, látogatók a repülőtéren saját felelősségükre tartózkodnak. A levegőben levő 
repülőszerkezetet mindenkinek figyelnie kell, hogy vészhelyzet esetén képes legyen 
haladéktalanul menekülni. 

12. Háziállatot, kisgyermeket felügyelet nélkül hagyni nem lehet. Háziállat esetén a póráz 
használata erősen javasolt. 

13. A vonatkozó jogszabályok betartása mindenkinek egyéni felelőssége. A repülésre vonatkozó 
EASA és magyar szabályok betartása (jártassági vizsga, megfelelő kategória megléte, légtér, 
MyDroneSpace bejelentés, biztosítás, regisztráció) a pilóta egyéni felelőssége.  

14. Személyi sérüléssel járó balesetet a KBSZ-nek minden esetben jelenteni kell. 

15. A szép környezet mindannyiunk közérzetét javítja, ezért ne szemeteljünk a repülőtéren! 

 

A repülőszerkezetek műszaki állapota: 

A repülőszerkezetek biztonságos repülésre alkalmas műszaki állapotának biztosítása minden modellező 
kötelessége. Ennek érdekében rendszeres ellenőrzéseket kell végezni. Különösen fontos az úgynevezett 
repülés előtti és ismételt repülés előtti ellenőrzés. E nélkül startot végrehajtani nem szabad!  

Alapvető szabály, hogy mindig először az adót kapcsoljuk be és utána a vevőt, kikapcsolásnál a sorrend: 
előbb a vevő, később az adó! 

 

 

 

Budapest, 2005. 01. 05. 

Az elnökség nevében: 

 

…………………………………….    

           Nagy Sándor elnök  
 

Felülvizsgálva/frissítve: 2022. 07. 19. 

Az elnökség nevében: 

 

…………………………………….    

           Szabó Péter alelnök  
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