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6102/5/2000 számon iktatott határozata ellen
Fenti határozatában a LÜI megerősíti a 6102/2000 számú tiltó intézkedését, amelyben
tilos mindenfajta siklóernyős és függővitorlázó tevékenység Budapest TMA-ban és alatta.
Az indoklásban kiderül, hogy a fenti határozatot egy siklóernyős szabálytalan repülése
miatt hozta. A szabálytalanságot elkövető személyt pilótatársa a LÜI-nek bejelentette, a
személy ismert az eljárás ellene folyik.
A siklóernyős szabálytalanság miatt a továbbiakban minden indok nélkül a
függővitorlázók is letiltásra kerültek. Letiltásra kerültek a siklóernyősök közül azok is, akik
maguk még soha semmilyen szabálysértést nem követtek el.
A szabályosság feltételeit az MRSz szakágai megteremtették, ígéretet tettek a
szabályozott tevékenység koordinálására, és jelentős erőfeszítéseket tesznek ma is a
starthelyeik és tevékenységük legalizálására. Valamennyi fórumra meghívást kaptak a LÜI
szakemberei is, de ígéreteken kívül más lehetőséget nem kaptunk.
Amennyiben a fenti határozat nem kerül visszavonásra, a siklóernyős társadalom
szabályozatlan részét a szabályos és fegyelmezett repülőtársadalom még informálni sem fogja
tudni, hiszen a tiltás hatására nem fogunk találkozni velük.
Félő, hogy a további tiltás további „demonstrációkhoz” és „hőzöngéshez” fog vezetni,
amelytől a Szövetség elhatárolja magát. Szeretnénk a Hatósággal együttműködve a valós
lehetőségek nyújtásával megmutatni, hogy vannak szabályos lehetőségek is a siklórepülő
tevékenység végzésére, ehhez a meglévő, bár a TMA alatt eléggé szűk lehetőségek
megtartásának lehetőségét (hiszen a határozattal még a talajmenti siklások is tilosak, hatására
a képzés és gyakorlatban tartás máris veszélyesen kevés), azáltal, hogy a fenti határozatot
visszavonják és a TMA alatti nem ellenőrzött légtérben a szabályok szerinti siklórepüléseket
engedélyezik.
Fentiek alapján kérjük, hogy a tiltó határozatokat vonják vissza és biztosítsák pilótáink
számára a szabályos repülések feltételeinek megteremtéséhez azokat az engedélyeket,
amelyek a Légiközlekedési Törvény 5.§.ab) pontja alapján a szabályos tevékenységet végző
pilótákat megilletik.
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