Siklóernyős demonstráció Vörös-kőváron
a Budapest környéki légtérhasználat teljes visszaállításáért
Tisztelt Szerkesztőség!
Ezúton szeretnénk meghívni Önöket az augusztus 12-én 14 órakor tartandó siklóernyős
demonstrációnkra. Várhatóan közel száz siklóernyős fogja pontban 14 órakor a feje fölé húzni
ernyőjét a hármashatár-hegyi repülőtér mellett található sárkányrepülő hangárnál.
Ezzel a rendkívül látványos akcióval szeretnénk felhívni a nagyközönség és a Légügyi
Igazgatóság figyelmét arra a lehetetlen állapotra, hogy egy szűk kisebbség hibája miatt
kollektív büntetésként minden siklóernyőst kitiltottak Budapest és környékének légteréből.
(háttér információ és beharangozó lentebb)

Kérjük támogassák jelenlétükkel akciónkat!
Köszönettel:
Szigetlaki Zsolt
lucky@paragliding.hu
06-30-250-9779

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Háttér információ
2000. június 14-én a Légügyi Igazgatóság egy siklóernyős szabálysértés után
(három siklóernyős berepült az utasszállító gépek számára fenntartott
zónába) minden függővitorlázó tevékenységet (siklóernyőzés és
sárkányrepülés) betilott Budapesten és környékén. A tiltást a
szabálytisztelő többség már akkor is kollektív és egyben igazságtalan
büntetésnek ítélte.
Azóta eltelt 2 hónap, a LÜI immár rendelkezik a megfelelő eszközökkel a
szabálysértők kiszűrésére, a "tettesek" kézre kerültek s a letiltás ideje
alatt kiderült: a siklóernyősök és sárkányrepülők nagy többsége
szabálytisztelő, és mindmáig betartja a korlátozást.
Mégis: a határozat a mai napig érvényben van.
A Légügyi Igazgatóság augusztus 8-án részlegesen feloldotta a tilalmat, így
visszakaptuk starthelyeink nagyon kis töredékét, ami az MTI-hez eljuttatot
és nagyon sok újságban megjelent LÜI nyilatkozatban a zárlat teljes
feloldásaként szerepel kiemelve, hogy így várhatóan elmarad a siklóernyősök
augusztus 12-re tervezett demonstrációja.
Természetesen üdvözöljük az időközben megszületett eredményeket, de
starthelyeink zöme (az igazi repülésre alkalmas területek szinte teljes
egésze) továbbra is tiltás alatt állnak, így sajnos a tiltakozás nem vált
okafogyottá.

A LÉGÜGYI IGAZGATÓSÁG HATÁROZATA
Budapest TMA-ban és alatta mindennemű siklóernyős és függővitorlázó
tevékenységet azonnali hatállyal további intézkedésig megtiltok!
Antal Zoltán
légügyi igazgató
Budapest, 2000. június 14.
INDOKLÁS 2000. június 13-án 14 óra 22 perckor rendkívüli repülőesemény
történt: a DLH-3434 járata az LHBP 13R pálya megközelítése során, 5000
lábról 4000 lábra való süllyedés közben Pilisvörösvár térségében vele azonos
magasságon repülő siklóernyőst jelentett.
Mivel az utóbbi időben tett, a repülési szabályoknak a siklóernyős és
függővitorlázó pilóták általi betartatását célzó minden intézkedésünk
hiábavalónak bizonyult, és megszaporodtak a forgalmi légijárműveket
veszélyeztető repülések, ezért a hasonló esetek elkerülése és a repülés
biztonsága érdekében a Légügyi Igazgatóság a fenti határozatot hozta.
-------------------------------------------------------------------------BEHARANGOZÓ
Siklóernyős demonstráció Vörös-kőváron
Látványos megmozdulásra készülnek a siklóernyős és sárkányrepülős sport
szerelmesei holnap 14 órakor Vörös-kőváron a hármashatár-hegyi repülőtér
mellett. Közel 100 siklóernyős egy időben fogja feje fölé húzni kinyitott
ernyőjét tiltakozásul az ellen, hogy immár 2 hónapja nem repülhetnek
Budapesten és környékén. A szervezők minden érdeklődőt és sportbarátot
szeretettel várnak a tiltakozás színhelyére.

------------------------------------------------------------------------VÖRÖS-KŐVÁR
A rendezvény helyszíne Vörös-kővár. Gyülekező a hármashatár-hegyi repülőtér
mellett, a hegy lábánál található sárkányrepülő-hangárnál 13:30-tól.
Az ernyőfelhúzást pontban 14 órakor tartjuk.

