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1. A légialkalmassági előírástól való eltérés leírása 
Description of deviation from the certification specification 

A Győr-Pér Repülőtéren a TWY A gurulóút nem felel meg az EASA CS ADR-DSN D.305 pontja által előírt 
követelménynek: C kategóriás gurulóutak egyenes szakaszait legalább 25 méteres szélességre kell 
bővíteni a gurulóút kétoldalán szimmetrikusan megépített vállakkal. A TWY A ennél keskenyebb, csak 
15 méter széles. 

 

2. ábra: vörös színnel a hiányzó szilárd burkolatú felület 
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3. A javasolt megoldás leírása 
Description of the proposed solution 

Mivel a repülőtér C kategóriás repülőgépforgalma nem jelentős, fogadásuk kiváltható speciális 
eljárással. Az ICAO C kategóriás légijárművek földi mozgása így a következőképpen történik: 

• a tűzoltó szolgálat az előtér közvetlen közelében várakozik; 

• érkezéskor a repülőgépet minden esetben felvezető autó irányítja az állóhelyére;  

• a repülőgép csak minimális tolóerőt használhat; 

4. Repülésbiztonsági értékelés 
Safety assessment 

A gurulóúti vállak célja, hogy a repülőgépek hajtóművei minden esetben szilárd burkolt felület felett 
haladjanak, és így a kiáramló gázok ne tehessenek kárt a gurulóutak éleiben. A feltöredezett 
aszfaltdarabokat a hajtóművek beszippanthatják, javíthatatlan szerkezeti sérüléseket okozva, az 
esetlegesen elszabaduló alkatrészek pedig a repülőgép közelében tartózkodó személyeket és más 
légijárműveket veszélyeztetnek – ebből adódóan, a kockázati tolerancia mátrix alapján a kockázat 
súlyossága veszélyes (B kategória). 

Mivel azonban a repülőtéren ritka az ICAO C kategóriás légijárművek jelenléte amelyek szárny alatti 
hajtóművel rendelkeznek (1. táblázat), valószínűtlen (2-es kategória) egy ilyen esemény 
bekövetkezése a kiegészítő intézkedés alkalmazása mellett. 

Év Műveletszám Típusok 
2017 4 A319 
2018 10 B737-800, E170 
2019 4 B463, A319 
2020 18 E170, A319,B734 

 

1. táblázat: az infrastruktúra-fejlesztés után fogadott alsószárnyas, szárny alatti hajtóműves, ICAO C kategóriás 
légijárművek műveletszáma a forgalmi naplóból. 

A bevezetett intézkedések, vagyis a fokozott személyi figyelem garantálja, hogy tovább csökkenjen a 
kockázati valószínűség, végeredményben tehát a kockázat elfogadható (1B). 
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