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A reptéren mindenki csak saját felelõsségére tartózkodhat és üzemeltethet repülõmodellt!

Minden közös repülési napon repülésvezetőt kell kijelölni, akinek az utasításait kötelezõ betartani! A repülésvezető (jelölés hiányában) a DKR reptér 
azon rangidős pilótája, aki a legkorábban tagja a közösségnek. A repülésvezető köteles mindent megtenni a biztonság érdekében!

Repülni, csak az arra kijelölt légtérben szabad. (A  vonalától a Dunával határolt légtérben.) Tilos a 
 vonala mögé, vagyis , illetve a  fölött repülni!

Minden pilóta megérkezéskor köteles frekvenciát egyeztetni és a frekvenciatáblára felíratkozni. Aki nincs felíratkozva a frekvenciatáblára, annak 
rádiót bekapcsolni TILOS!

Egyszerre több gép csak abban az esetben repülhet, ha abba az a pilóta beleegyezett, aki legelőször szállt fel.

Tilos a  mögé indított repülési manőver.

Repülni csak biztonságosan működõ, indítás elõtt leellenőrzött modellel szabad!

Minden leszállási manővert jól hallhatóan előre kell jelezni!

Leszállás után motoros repülővel azonnal a  területére kell irányítani a repülőgépet. Északi irányba történő leszállás 
esetén dupla bal fordulóval, déli irányú leszállás esetén dupla jobb fordulóval haladéktalanul el kell hagyni     középvonalát, majd 
“SZABAD A PÁLYA” bemondással tudatni ezt a többi pilótával. Gurulni, motort járatni csak a  illetve az  
területén szabad! 

Vészleszállás: Amennyiben műszaki vagy egyéb okbol a repítést azonnal meg kell szakítani, a pilóta hangos “VÉSZLESZÁLLÁS” bemondással 
lehetőleg a területén, de mindenképpen a , illetve közelben lévő emberek, vagy anyagi javak biztonságának 
garantálásával kényszerleszállást hajt végre. Az emberek és anyagi javak biztonsága a bajban lévő repülőeszköz biztonságával szemben is minden 
esetben előnyt kell, hogy élvezzen! Vészleszállás bemondásakor a vészleszálló gép elsőbbséget élvez a többi levegõben lévő eszközzel szemben.

Motor nélküli modellek, illetve vészleszálló repülőket a tulajdonosa földet érés után köteles azonnal kihozni a területéről, majd 
“SZABAD A PÁLYA” bemondással tudatni ezt a többi pilótával. A  területén bármilyen eszközt, anyagot szigorúan tilos tárolni, 
miközben a légtérben repülömodellek tartózkodnak! A tartózkodni (kizárólag a le- és felszállások időszakának kivételével)  
TILOS!

A reptér, és közvetlen környezete területén  gyermekek, és háziállatok csak felügyelettel tartózkodhatnak! Minden felelősség a gyermeket, vagy 
állatot behozó személyt terhel!

Ha a repülőeszközök hatótávolságában a reptér környezetében emberek, vagy állatok tünnek fel, azt az észlelő köteles hangosan bemondani, az 
észlelési hely megjelölésévél. Ekkor, a fel- és leszállásokat el kell halasztani, illetve fokozott körültekintéssel kell végrehajtani, az észlelt emberek 
veszélyeztetése nélkül!

A  területére gépkocsival csak a pilóták hajthatnak be! Nézők és látogatók csak a  területén parkolhatnak. 
Nagyobb létszámú meghívásos rendezvényen a pilóták sem parkolhatnak a  területén. A parkolás, és tartózkodás rendjét a repülésvezetővel 
kell egyeztetni.

A  területét mindig szabadon kell hagyni!

Szemetet, csak a kijelölt szeméttartóba lehet dobni. Mindenki köteles vigyázni a környezetre, és a tisztaságra!
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GPS: 47.760431, 19.125695

Mindenkinek jó szórakozást kívánunk!
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