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I. A légi közlekedés története 

Leonardo da Vinci (élt 1452. április 15 – 1519. május 2.): 
• madarak megfigyelése, 
• felhajtóerő keletkezésének módja, 
• repülő szerkezetek tervei. 

 
XVIII. század: 

Montgolfier fivérek, 1783, meleg levegős léggömbök alkalmazása. 
Először üresen engedték fel léggömbjüket a magasba, később 
állatokat (juhot, kakast és kacsát) helyeztek a kosárba. Végül 
eldöntötték, hogy elvégzik az első emberes repülést is. (XIV. Lajos 

király rabokat akart a próbarepülésre felhasználni.) 



 
 
A légcsavar megjelenése 
 

A mai formában ismert légcsavar korai változata először a Wright 
fivéreknél jelent meg 1903-ban. Gépük a Kitty Hawk, fából faragott 
légcsavarral és egy bicikliműhelyben épített motorral szállt fel. A 
légcsavar hatékonysági mutatója 80 %-os volt. 

Ők ismerték fel először, hogy a légcsavarlapát szárnyként viselkedik, 
és a saját profilja körüli áramlásnak számítható aerodinamikája van, ill. 
már ebben a korai stádiumban is végeztek szélcsatorna kísérleteket, 
ahol megfigyelhették a légcsavarok körüli áramlásokat. 

Ennek eredményeként még ma is ugyanazon elvek alapján számítják 
és alakítják ki a leghatékonyabb légcsavarformákat. 
 



A Wright fivérek első légcsavaros gépe, a Kitty Hawk 1903-ban. 

A motorban használt lánc egy biciklilánc volt. 1903. december 17-én 
emelkedtek először a levegőbe, mindketten kétszer. Az első repülés során 
Orville 39 métert repült 12 másodperc alatt, ezt egy híres fényképen is 
megörökítették. A nap negyedik repülése volt az egyetlen, amelyet 
valójában irányítani is tudtak, Wilbur 279 métert repült 60 másodperc 
alatt. 



Louis Blériot francia mérnök, konstruktőr, a repülés egyik úttörője, 
1909. július 25-én Calais és Dover között átrepülte a La Manche 

csatorna 37 km-es távolságát 36 perc alatt. 



I.1 Fontosabb nemzetközi események 
 

1919: megépítik az első tisztán fémtestű utasszállító német gépet, ez volt 
a Junkers F-13 

1927: Charles Lindberg (USA) átrepüli az Atlanti-óceánt, 33 óra 
folyamatos egyedüli repülés mellett. 

1929: Asbóth Oszkár kifejleszti a helikoptert. 

1939: Panamerican Airways beindítja a leszállás nélküli, rendszeres 
járatokat az Atlanti-óceánon, ez hidroplános géppel valósult meg 
és főleg légiposta-forgalom volt. 

1939: a német Heinkel gyár megépíti az első gázturbinás 
sugárhajtóműves gépet. 

1940: a német Messerschmitt 262-es sugárhajtóműves gépe már 
megbízhatóan működött. 



1940: az angolok a repülésirányítás terén radart alkalmaznak. 

1950: az angol Comet IV gázturbinás utasszállító forgalomba lépése. 

1958: a francia Caravelle, és az amerikai Boeing-707 megjelenik. 

1969: a francia-angol Concorde forgalomba állítása, ez volt az első 
hangsebességet átlépő repülőgép. 18 db-t gyártottak belőle. 

 

Comet IV  

Caravelle 



Boeing-707 



Boeing-707 



I.2 Híres pilóták 



1. John Alcock és Arthur Whitten Brown angol pilóták 
 

1919. június 15.: Átrepülnek az Atlanti-óceán felett. 

Első átrepülésük 16 óra 52 percig tartott. 

Leszálláskor a futómű egyik kereke letört, ezért a gép 
átbicskázott az orrán, és fejjel lefelé állt meg, de a pilótáknak 
nem esett bajuk. Sikerükkel elnyerték az első óceánrepülőknek 
kitűzött, 10 ezer angol fontos díjat. 

1919. júl.: Új-Fundland és Írország közötti 

távolságot (3040 km) kétmotoros  

géppel teszik meg. 
 
 
 



2. Charles Lindbergh 
 

Charles Lindbergh (Detroit, Michigan, 1902. február 4.-Kipahulu, Maui, 1974. 

augusztus 26.) amerikai pilóta, író, feltaláló, felfedező és környezetvédelmi 
aktivista. Eredeti foglalkozása postaküldönc volt, a légierőtől 
dandártábornokként ment nyugállományba. 

 

1927. május 20-án (25 évesen) New Yorkból Spirit of Saint Louis 
nevű, Ryan NYP típusú repülőgépével - másodpilóta és navigátor 
segítsége nélkül - 33 és fél óra alatt átrepülte az Atlanti-óceánt. 
5810 kilométer megtétele után május 21-én szállt le a párizsi Le 
Bourget repülőtérre. 

A hírnév és a dicsőség Amerika egyik leghíresebb emberévé tette. 
 
 
 



 

Érdekességek 

 

Charles Lindbergh mindössze 4 
szendvicset vitt magával világhírű 
útjára, ebből csupán másfelet evett 
meg. 

Valamennyi repülését naplójában 
rögzítette, az óceán fölötti 
repüléséről csak 4 sort írt. 

A pilótafülkéből nem lehetett 
előre kilátni, mivel elől volt az 
üzemanyagtartály. 

Általában 3000 m magasságban 
repült. 
 



 
3. Amelia Earhart 
 

Ő volt a világ első pilótanője. Első alkalommal 1920-ban repült, 
mint utas, és egyből beleszeretett a repülésbe. Elkezdett pilótaleckéket 
venni, bár szülei ezt ellenezték. Miután megszerezte a pilótaigazolványt, 
teherautó vezetésével összeszedett annyi pénzt, amiből repülőgépet 
vehetett. Heteken belül női magassági rekordot állított fel 4300 méter 
elérésével.  

1932. május 20-21: átrepüli az Atlanti-óceánt. 

Sok utat tett meg Lockheed Vega monoplán 

gépével, mely férfiak számára is erőt próbáló 

lett volna. 

 

 
 



 
Amelia Earhart elért sikerei 
 

1930: 291 km/h-val női sebességi rekordot állított fel. 

1931: 5624 méterrel női magassági rekordot ért el. 

1932. 05. 20-21: A repülés nem volt könnyű. Az üzemanyag beszivárgott 
a vezetőfülkébe, a magasságmérő elromlott és a viharos szél 
dobálta a gépet. Egyszer rövid időn belül 900 métert zuhant a 
gép és pörögni kezdett. Mindezek ellenére elérte Írország partjait 
és sikeresen leszállt a 15 órás út után. Lindbergh úttörő repülése 
óta ez volt a második ilyen repülés. 
Earhart 3200 kilométeres női távolsági rekordot is felállított. 

1932. 08. 24-25: keresztülrepült az Amerikai Egyesült Államok felett, 
Kaliforniából indult és New Jersey-be érkezett meg. Az út 
kevéssel több volt, mint 19 óra, ami szintén rekord volt. A 
rákövetkező évben Earhart megismételte az utat, ezúttal két 
órával kevesebb idő alatt. 



 

I.3 Magyarok a repülésért 
 

A Magyar Aeroklub 1910-ben nemzetközi versenyt rendezett. Ez 
technikai szempontból azt jelentette, hogy a külföldi résztvevők sikere a 
magyar repülés fejlődésére hatással volt. A helyzet a repüléstudomány 
művelése területén is sivár volt. 

Bánki Donát a műegyetemen az 1913/14. tanévben fakultatív 
tárgyként kezdte meg az oktatását. Bánki figyelmét a repülés 
problémáira a stabilizálás kérdésére irányította. 

Melczer Tibor és Vágó Pál mérnökök giroszkóppal vezérelt 
szervomotoros stabilizátort szerkesztettek. Ennek alapelvei szerint 
tervezte Vágó Pál a háború után a német Zeiss cég számára 
repülőgépről fényképező készülék automatikus felfüggesztő szerkezetét. 



A giroszkóp 
 

A legegyszerűbb változata egy tengely körül szabadon forgó 
lendkerékből áll. Amikor a kerék forgása közben az eszközt a tengelyre 
merőleges erőhatás éri, az eszköz „meglepő módon” a tengelyre és a 
külső erőhatásra egyaránt merőleges irányban fordul el. 

Giroszkópokat gyakran alkalmaznak iránytűk helyett vagy azok 
kiegészítéseként. Ha ugyanis az eszközt további két tengellyel látjuk el 
úgy, hogy a három tengely egymásra kölcsönösen merőleges legyen, 
hogy a giroszkóp tetszőleges irányba szabadon el tudjon fordulni, akkor 
a pörgő kerék megőrzi forgási tengelyének eredeti irányát, függetlenül 
attól, hogy a kerete hogyan fordul el. 

Használható a stabilitás fokozására is. 



Trianon hatása 

 

A trianoni békeszerződés miatt az antant az összes magyarországi 
repülőgépet megsemmisítette. Az építési tilalmat csak 1922 végével 
oldotta fel, súlyos korlátozásokkal. 

Csak olyan gép volt építhető, amelynek a motorja max. 60 LE, katonai 
célokra nem alakítható át, legnagyobb emelkedési magassága 4000 
méter és a maximális sebessége 170 km/h lehetett. 1927 júniusában 
engedményeket tettek, de hadicélú gépek építését továbbra is tiltották. 

 

1918: Bp.-Bécs járat indítása. 

1922: AEROEXPRESS, MALÉRT légitársaságok megalakulása. Főleg 
Bécsbe és Belgrádba szállítottak. 

1937: Az első közforgalmú légi kikötő átadása, Mátyásföldön és 
Budaörsön. 



Jönnek a Héjják 

 

A Héja I. (Caproni-Reggiane Re.2000 Falco I) 

1939: A Magyar Királyi Honvéd Légierő 70 db Reggiane Re.2000 olasz 
gyártmányú vadászgépet vásárolt. 

 
A gépek 515 km/h sebességet és 5000 m magasságot értek el. Az 

olasz, magyar és svéd légierők használták. Már nem fa, hanem 
alumínium-lemezborítást használtak. A gépeket a MÁVAG-nak 
szállították le, ahol azokat átalakították, új jelölése Héja I lett. Az 
eredeti Piaggio P.XI motorokat magyar gyártmányú Weiss Manfréd 
Gnome-Rhône 14K csillagmotorra cserélték le, mely Hamilton 
Standard háromágú állítható légcsavart hajtott. Mivel ez a motor 
könnyebb volt az eredetinél, a törzset 400 mm-el meg kellett 
hosszabbítani, hogy a gép súlypontja a tervezett helyre kerüljön vissza. 



A Héja II. 

 

Hamarosan döntés történt további Héja vadászgép legyártására. Ezek 
MÁVAG Héja II jelölést kaptak. Az új Héja II teljesen magyar 
gyártmány volt, itthon gyártott sárkánnyal, motorral és fegyverzettel. 
Ez a változat több ponton is különbözött az eredeti konstrukciótól. A 
fegyverzetet lecserélték 2 darab a gép orrába felül beépített 
motorhajtású 12,7 mm-es Gebauer géppuskákra egyenként 300 
lőszerrel. A gép hossza 8,40 m lett, legnagyobb vízszintes sebessége 
4200 m-en 485 km/h volt. A repülési idő 2 óra 30 perc volt. 

Az első MÁVAG Héja II 1942. október 30-án szállt fel, és a gyár 
összesen 203 Héját gyártott le a Magyar Királyi Honvéd Légiflotta 
számára. Az utolsó gépet 1944. augusztus 1-jén szállították le, ezután a 
gyártást leállították. 

 
(Forrás: link) 

http://www.keptelenseg.hu/auto-motor/a-mavag-heja-112765




A MALÉV története 

 

1910: AERO Rt. megalakul és pilótaiskolát is létrehoz. 

1920: MAEFORT (Magyar Aeroforgalmi Rt.), áruszállítás, postaforgalom. 

1928-’44: MALÉRT működése. A II.vh. végére a gépállomány 
megsemmisült. 

1946-’54: Budaőrsön a MASZOVLET létrejötte 200 fővel. 5 db 21 
személyes LI-2 utasszállító gép. 

1950.05.07.: Ferihegyi repülőtér megnyitása. 

1954: MALÉV megalakulása. A géppark IL-14 gépekből állt. 

 

 

 

IL-14 



 

1956: Az első menetrendszerű járat elindul Bécsbe (nyugatra). 

1960: BUD –> Belgrád, Koppenhága, Tirana, Amszterdam, Brüsszel, 
Moszkva, Párizs, Róma, Zürich, Frankfurt, Stockholm, stb. 

1960: IL-18 légcsavaros-gázturbinás gépek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1969: A belföldi légi közlekedés megszűnik. (okok: LI-2 selejtezése, füves 

pályák, vasút-közút modernizálása.) 

IL-18  



 

 

 

 

1968-’99: A 68 személyes, Tu-134 (Tupoljev) sugárhajtású utasszállítók  
beszerzése. 

1974-től: 143 személyes Tu-154 gépek forgalomba állítása. 

1973: LRI (Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság) létrejötte. 

1980: Boeing 737-es gépek beszerzése. 

1984: Teljes körű IATA (Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség) tagok lettünk. 

1985: Ferihegy 2. átadása. ( > 2 millió utas/év) 

1998. 2B Terminál megépítése. 

 



Ferihegy 2 



II. A légi közlekedés jellemzői 
 

 

 

 

Elsősorban akkor célszerű a légi áruszállítást igénybe venni, 
ha kis mennyiségű, nagy értékű árukat kell nagy távolságra, 
sürgősen eljuttatni (pl.: gyorsan romló áruk, gyógyszerek, 
ékszerek, sürgős alkatrészek stb.). A személyszállítás területén a 
földrészek közötti forgalomban gyakorlatilag teljes mértékben 
elhódította az utazóközönséget a vízi közlekedéstől. 

 



A légi közlekedés előnyei és hátrányai más közlekedési 
ágakhoz képest: 
 

Előnyei: 

- az áruk, személyek eljutási ideje nagy szállítási távolságok esetén 
viszonylag rövid, 

- viszonylag kicsik az árukat érő igénybevételek, 

- a szállítási határidők betartását csak a szélsőséges időjárási viszonyok 
zavarhatják. 

 

Hátrányai: 

- nem alkalmas minden áruféleség szállítására (pl.: nem alkalmas 
ömlesztett tömegáruk szállítására, és nagy a fuvarozásból kizárt áruk 
köre is, például a radioaktív anyagok), 

- önköltsége az alágazatok között a legmagasabb, 

- környezetvédelmi szempontból kedvezőtlen a nagy zajhatás, 

- repülőtérre történő fel,- és elfuvarozásra van szükség (nem megold-
ható a háztól házig fuvarozás). 



III. A légi közlekedés technikája 



A légkör rétegei 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/a-
legkor-szerkezete-a-besugarzas-es-a-legkor-hohaztartasa/a-legkor-szerkezete 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/a-legkor-szerkezete-a-besugarzas-es-a-legkor-hohaztartasa/a-legkor-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/a-legkor-szerkezete-a-besugarzas-es-a-legkor-hohaztartasa/a-legkor-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/a-legkor-szerkezete-a-besugarzas-es-a-legkor-hohaztartasa/a-legkor-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/a-legkor-szerkezete-a-besugarzas-es-a-legkor-hohaztartasa/a-legkor-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/a-legkor-szerkezete-a-besugarzas-es-a-legkor-hohaztartasa/a-legkor-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/a-legkor-szerkezete-a-besugarzas-es-a-legkor-hohaztartasa/a-legkor-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/a-legkor-szerkezete-a-besugarzas-es-a-legkor-hohaztartasa/a-legkor-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/a-legkor-szerkezete-a-besugarzas-es-a-legkor-hohaztartasa/a-legkor-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/a-legkor-szerkezete-a-besugarzas-es-a-legkor-hohaztartasa/a-legkor-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/a-legkor-szerkezete-a-besugarzas-es-a-legkor-hohaztartasa/a-legkor-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/a-legkor-szerkezete-a-besugarzas-es-a-legkor-hohaztartasa/a-legkor-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/a-legkor-szerkezete-a-besugarzas-es-a-legkor-hohaztartasa/a-legkor-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/a-legkor-szerkezete-a-besugarzas-es-a-legkor-hohaztartasa/a-legkor-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/a-legkor-szerkezete-a-besugarzas-es-a-legkor-hohaztartasa/a-legkor-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/a-legkor-szerkezete-a-besugarzas-es-a-legkor-hohaztartasa/a-legkor-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/a-legkor-szerkezete-a-besugarzas-es-a-legkor-hohaztartasa/a-legkor-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/a-legkor-szerkezete-a-besugarzas-es-a-legkor-hohaztartasa/a-legkor-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/a-legkor-szerkezete-a-besugarzas-es-a-legkor-hohaztartasa/a-legkor-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/a-legkor-szerkezete-a-besugarzas-es-a-legkor-hohaztartasa/a-legkor-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/a-legkor-szerkezete-a-besugarzas-es-a-legkor-hohaztartasa/a-legkor-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/a-legkor-szerkezete-a-besugarzas-es-a-legkor-hohaztartasa/a-legkor-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/a-legkor-szerkezete-a-besugarzas-es-a-legkor-hohaztartasa/a-legkor-szerkezete






A légi közlekedés járművei általában az atmoszféra Földünkkel 
érintkező legalsó rétegében, a troposzférában, vagy a sztratoszférában 
közlekednek. A sztratoszféra a Föld felszíne felett 10-15 km-re 
kezdődik. 



A légkör legalsó rétege, átlagos vastagsága 10-12 km. Az egyenlítői 
vidékeken 18-19 km-es magasságig húzódik, a sarkvidékek felett viszont 
mindössze 6-8 km vastag. Nevét a görög felhő (troposz) szóról kapta, 
ugyanis itt van a légkör vízgőztartalmának 99 %-a, így itt zajlik a felhő,- 
és csapadékképződés is. 

Fő jellemzője, hogy benne a hőmérséklet a magassággal csökken, 
100 méterenként átlagosan 0,65 °C-kal. Felső határán ezért -50 °C az 
átlaghőmérséklet (az egyenlítői vidékek felett -80, -90 °C is lehet). 

 

A troposzférában a repülőgépek: 

• erős légáramlatokkal, 

• viharokkal, széllel találkoznak, 

• energiafelhasználása megnő, 

• kevésbé biztonságosan tudnak repülni. 

A troposzféra  





A troposzféra és a sztratoszféra közötti légréteg neve tropopauza. A 
tropopauzában megáll a hőmérséklet csökkenése, a sztratoszférában 
pedig emelkedni kezd. Ennek oka az ózonréteg jelenléte, amely kb. 25-
30 km-es magasságban húzódik. Az ózonrétegben ugyanis elnyelődik a 
Nap nagy energiájú ultraibolya sugárzása, ezáltal a levegő felmelegedik. 

A sztratoszférában a levegő hőmérséklete a magassággal végig 
emelkedik. A sztratoszféra felső határa átlagosan 50 km-es 
magasságban van, ahol a levegő hőmérséklete a +15 °C-ot. 

 

A sztratoszférában: 

• kedvezőbbek a légköri viszonyok, 

• „nyugodtabb”, biztonságosabb, 

• gazdaságosabb a repülés, 

• légritka levegő  oxigénellátás, 

• belső túlnyomás jön létre. 

A sztratoszféra 



forrás: http://egbolt.atw.hu/atmoszfera.html 

http://egbolt.atw.hu/atmoszfera.html


A repülők a légtérben, légi útvonalakon (légifolyosókon) közlekednek. 

Melynek szélessége kb. 10-20 km. Magassággal, és iránnyal is 
rendelkeznek.  

 

Nem mindig a legrövidebb úton, okok: 

• természeti akadályok, 

• meteorológiai okok, 

• légtér felségjoga miatt. 







Az új forgalomszervezési koncepció (Hungarian Free Route, 
HUFRA) lényege, hogy Magyarország légterében a ki,- és belépőpontok 
között a lehető legrövidebb egyeneseken közlekedhetnek a repülőgépek. 
Szakértők szerint ezzel a megoldással a hazánk felett átrepülő járatok 
útvonala egy év alatt összesen csaknem 1,5 millió kilométerrel 
csökkenhet, így a légitársaságok mintegy 3 millió dollár értékű 
üzemanyagot takaríthatnak meg, és több mint 16 millió kilogrammal 
kevesebb szén-dioxid kerülhet a levegőbe. 

Az Európai Bizottság rendelete (716/2014) értelmében a szabad 
légtérhasználat, azaz a „free route” bevezetése 2022. január 1-jére 9000 
méter felett egész Európában kötelező lesz a léginavigációs 
szervezeteknek. A magyar légiforgalmi irányító szolgálat, a 
HungaroControl jóval a határidő előtt, idő,- és térbeli korlátozások 
nélkül teljesítette az előírást, így a repülőgépek a magyar légtér teljes 
vertikumában igénybe vehetik a „free route” szolgáltatást. 
 
források:  http://iho.hu/hir/szabad-az-egi-palya-150206 

 http://felvidek.ma/2016/08/nyitott-lesz-europa-legtere 
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A LÉGI KÖZLEKEDÉS FELOSZTÁSA 

 

 

A légi közlekedés felosztható: 

• katonai repülés 

• polgári repülés: 

- kereskedelmi repülés: személy,- és áruszállítás, légiposta 
küldemények továbbítása.  

- nem kereskedelmi repülés: mezőgazdasági, oktatási, 
egészségügyi, sport repülés  

 

 



III.1 A pálya 
 

Repülőtéri létesítmények: 

- Guruló utak: a starthely, ill. a forgalmi épület megközelítését 
biztosítják. A fel,- és leszálló pályák feladata a gyorsításhoz, ill. 
a lassításhoz szükséges út biztosítása. Kb. 4 km hosszú és 60 m 
széles érdesített felületű beton pálya, amely az erős 
igénybevétel miatt folyamatos karbantartást igényel. Éjszaka 
megvilágítják, télen hó,- és jégmentesítést végeznek. 

- Az előtér biztosítja a közlekedési kapcsolatot a várossal. 

- A forgalmi épület az utasáramlás zavartalanságát biztosítja. 

- Az irányító torony a repülésirányítók munkahelye. 

- A hangárokban történik a repülőgépek karbantartása, ellen-
őrzése. 



A polgári repülőterek feladatuk szerinti csoportjai: 
 

- állandó repülőtér: folyamatosan igénybe lehet venni, 

- ideiglenes repülőtér: ha a légügyi hatóság előírásainak megfelel, 
akkor ideiglenesen használják, 

- közforgalmú repülőtér: nemzetközi megállapodások alapján 
használják a különböző légitársaságok, 

- nem közforgalmú repülőtér: az üzembentartó szervezetek 
használják, 

- csak nappal üzemelő repülőtér, 

- éjjel és nappal üzemelő repülőtér. 
 

Kiépítettség alapján lehet: 

- burkolattal ellátott, 

- füvesített le,- és felszállópályás repülőtér. 



 

 

A repülőtéri betonburkolat: 

A repülőterek fel,- és leszállópályáinál is erősebben 
terhelt burkolatok a guruló utak (taxiutak), ahol a nagy 
repülőgépek teljes terheléssel, lassan gurulnak. 

Az első rendű nemzetközi közforgalmú repülőtereken kb. 
30 cm vastag alaprétegre és 30-40 cm vastag 
betonburkolatra van szükség. A leszállópályákon 
különösen fontos követelmény, hogy a felület teljesen sík 
és egyenletes, a vízlefolyást mindenütt biztosító, és 
jelentősen érdes legyen. 



 

Magyarország repülőterei: 
 
Magyarország repülőtereinek listája. A repülőtér vagy település neve 
mellett szerepel a repülőtér hárombetűs IATA kódja, ill. négybetűs 
ICAO kódja. 
 
a) Nyilvános nemzetközi repülőterek 

Repülőtér Város IATA ICAO Magasság Pályák Utasforgalom 

Budapest Liszt Ferenc 
nemzetközi repülőtér 

Budapest BUD LHBP 151 m (495 láb) 
3010 × 45 m (betonozott), 
3707 × 45 m (betonozott) 

10 298 963 (2015) 

Debreceni nemzetközi 
repülőtér 

Debrecen DEB LHDC 109 m (358 láb) 2500 x 40 m (betonozott) 172 212 (2015) 

Győr-Pér repülőtér Győr QGY LHPR 129 m (424 láb) 2030 × 30 m (betonozott) 29 437 (2015) 

Hévíz-Balaton nemzetközi 
repülőtér 

Zalavár/ 
Sármellék 

SOB LHSM 124 m (408 láb) 2500 × 60 m (betonozott) 15 748 (2015) 

Pécs-Pogány repülőtér Pécs PEV LHPP 198 m (648 láb) 1500 × 30 m (betonozott) 2582 (2015) 



Repülőterek adatai: http://repuloterek.misi.eu 

http://repuloterek.misi.eu/




 

 
b) Nyilvános repülőterek 
 
 
 
 
 
 
c) Katonai repülőterek 
 

Repülőtér Város IATA ICAO Magasság Pályák Utasforgalom 

Meidl Airport Fertőszentmiklós Fertőszentmiklós   LHFM 134 m (440 láb) 985 × 23 m (betonozott) n.a. 

Nyíregyházi repülőtér Nyíregyháza   LHNY 103 m (338 láb) 
1000 × 20 m (betonozott), 
1000 × 60 m (füves) 

27 320 (2015) 

Siófok-Kiliti repülőtér Siófok   LHSK 127 m (416 láb) 1250 × 50 m (füves) 15/33 n.a. 

Repülőtér Város ICAO Magasság Pályák 

MH 59. Szentgyörgyi Dezső 
repülőbázis 

Kecskemét LHKE 115 m (376 láb) 2500 x 60 m (betonozott) 

MH Pápa Bázisrepülőtér Pápa LHPA 145 m (476 láb) 2399 x 60 m (betonozott) 

MH 86. Szolnok Helikopter Bázis Szolnok LHSN 89 m (292 láb) 
2000 x 70 m (aszfaltozott), 
2000 × 50 m (füves) 

MH Kapos Bázisrepülőtér (bezárt) Taszár LHTA 160 m (526 láb) 2500 × 60 m (betonozott) / használaton kívül 



 

d) Nem nyilvános repülőterek 
 
 Név ICAO Frekvencia Magasság Pályairány Pályák 

Baja–Bácsbokodi repülőtér LHBJ 120,125 90m (300ft) 16/34 855 x 45 m (füves) 

Balatonkeresztúri repülőtér   135,7 110m (361ft) 13/31 800 x 50 m (füves) 

Szegedi repülőtér LHUD 122,8 80 m (262 láb) 16RH/34LH 
1185 × 30 m (betonozott), 
1177 × 50 m (füves), 
610 × 50 m (füves) 

Szentesi repülőtér LHSZ 123,95 84 m (276 láb) 15RH/33LH 750 × 150 m (füves) 





A kifutópálya és részei 

A repülőtér elhelyezését befolyásoló tényezők: 

• repülési szabályozások, törvények, 

• környezeti megfontolások, 

• megengedett zajszintek, 

• felszíni és talajviszonyok, 

• természetes és épített akadályok, 

• éghajlati viszonyok, 

• a kifutópályákat használó gépek mérete és egyéb paraméterei. 

 



 

A kifutópálya burkolata: 

 

 



 
 
A burkolat rétegei: 
 
1. Cementes rétegek 

- alsó réteg: helyszínen kevert, cementes homok stabilizáció, 10 % 
cement tartalmú. 

- felső réteg: darált beton és aszfalt tartalmú, 10 % cement 
tartalmú. 

 
2. Aszfaltrétegek (): 

- 20 mm kerozinálló réteg (DAPL) 
- 150 mm PMA nemes zúzalék 
- üvegszálas aszfaltrács 
- 30 mm-es speciális bitumen 

 



 
 
Prognózis: 
(A pályaszerkezetre és a terhelési szituációkra vonatkozóan.) 
 

• Az üvegszálas aszfaltrács negyven évre tolja ki a reflexiós repedések 
megjelenésének időpontját.  

• A hőingadozásból származó igénybevételek a beton-aszfalt 
határfelületen maximálisak. 

• A különféle repülőgépek forgalmi terheléséből a tengelyvonaltól 5 
m távolságban a legvalószínűbb a tönkremenetel. 

• Az egyenlőtlen süllyedésekből a  süllyedés középpontjától 3 m 
távolságban keletkezik a maximális nyírási elmozdulás. 



 

A kifutópálya részei: 

 

 



 

A kifutópálya alaphosszának meghatározása: 

 

 

Felszállás 

Megszakított 
felszállás 

Leszállás 









 

A kifutópálya jelölései: 

 

 



Jelölések a pályán 

 

A repülőterek pályáit földrajzi (mágneses É-hoz viszonyított) 
tájolásuk alapján számozzák. A szám a pálya középvonala és a 
viszonyítás alapjának tekintett északi irány által bezárt szöget adja meg, 
méghozzá a mozgás iránya szerint. 

 

A pályák pont ez utóbbi szempont miatt (a mozgás iránya) vannak 
mindkét végükön megszámozva mert, ha egy kelet-nyugati tájolású 
pályán kelet felé mozog a repülő, akkor mozgásának az északi iránnyal 
bezárt szöge 90°, ha pedig nyugatra, akkor 270°. 

 

A mágneses északi irányt kell tehát nullának tekinteni, ha északra 
haladunk, akkor az előbbiek alapján az irányszög 0°. 

 



 

A pályák végein (a pályák “elejeire”), a szögek tizedének az egész 
részét írják fel. 

 

Példák: 

• Az északtól 10°-kal eltérő irányszöget 01-gyel jelölik. 

• Ha 40°-kal térünk el az északi iránytól, tehát nagyjából észak-kelet 
felé tartunk, akkor a jelölés 04. 

• Ha pontosan déli irányba haladunk, akkor az irányunk pont 180° 
északhoz képest, így az ilyen irányt 18-as számmal jelölik. 

• Az északi irányt nem nullával jelölik, hanem az ezzel megegyező 
360°-os irány miatt 36-tal. 

 



90  270  

180  

360  



Előfordul, hogy a számokat kiegészítik L, R, vagy C betűkkel is. Erre 
akkor van szükség, amikor egy reptéren egymással párhuzamosan több 
pálya is fut. Az L ilyenkor a bal oldali, az R a jobb, a C a középső pályát 
jelöli az angol left, right és center szavak rövidítéseként. 

 

Milyen irányból érkezünk, ha az alábbi képen látható pályára szállunk le? 

 



 

A repülőtér fényei: 

 

 



 

A repülőgép fontosabb geometriai méretei: 

 

 



 

A repülőgép földi mozgása: 

 

 



III.2 Légi járművek  

 

Légi járműnek nevezzük: 

A légtérben közlekedő személy,- ill. teherszállításra alkalmas 
szerkezetet. 

 

Légi járművet csak az tarthat üzemben, aki arra engedélyt kapott. 
Típusalkalmassági és műszaki alkalmassági bizonyítvány is 
szükséges hozzá. 

 

Minden légi jármű bekerül a Magyar Köztársaság Állami 
Légijármű-lajstromába és a Magyar Köztársaság felségjelével 
(HA ) látják el. 

 





I. A légi járművek csoportjai: 

 

1. statikus felhajtóerővel rendelkezők: 

• léghajók: együttes tömegének sűrűsége kisebb, mint a levegő 
sűrűsége. (pl.: Airlander, link) 

• hőlégballonok 

2. dinamikus felhajtóerővel rendelkezők: 

• Repülőgépek (II.): a szárnyakra ható felhajtóerő emeli fel. 

- belső erőforrással nem rendelkezők (vitorlázók)  

- hajtóművel ellátott 

• helikopterek: változtatható állásszögű forgó szárnyak 
segítségével képes felemelkedni. A szárnyák nem csak a 
felhajtóerőt, de a vonóerőt is biztosítják. 

 

 

 

http://www.blikk.hu/aktualis/kulfold/vilagszenzavio-felszallt-a-vilag-legnagyobb-legi-jarmuve/65tkr0t


II. A repülőgépek osztályozása: 

 

Rendeltetésük szerint: 

• személyszállító 

• teherszállító 

• vegyes feladatú („quick change”=gyors változás) 

• egyéb célú (pl.: sport) 

 

Leszállópálya szerint: 

• kerekek segítségével (kiépített beton, vagy füves pálya) 

• csúszótalpas (hóra, jégre) 

• vízen közlekedő, úszóképes futómű (hidroplán) 



Hajtómű szerint: 

• dugattyús motoros 

• gázturbinás 

 

A sárkány vázszerkezete szerint: 
[Sárkány: a szárnyak,- a törzs szerkezete és kapcsolatuk.] 

• szárnyak száma szerint (1-2 fedelű) 

• a szárnyak helyzete szerint (alsó,- középső,- felső szárnyú) 

• a szárnyak alakja szerint (egyenes vagy nyilazott szárnyú) 

 

Hatótávolság szerint: 

• rövid (< 2000 km) 

• rövid és közepes (2000-3000 km) 

• közepes és nagy (3000-5000 km) 

• nagy (> 5000 km) 



 

Hatótávolság értelmezése: 

Üzemanyag-felvétel nélkül megtett repülési távolság. 

Ez meghatározza az eljutási időt. 

 

Elérhető sebesség szerint: 

• hangsebesség alatti (szubszonikus) 

• hangsebesség feletti (szuperszonikus) 
 

A hang sebessége 1200 km/h körüli. 

A hangsebességek való repülés mértékegysége az 1 Mach (1 M). 

Kiszámítása: 

Mach-szám = repülési sebesség / helyi hangsebesség 
 

 



A MOTOR 
 
A csillagmotor egy speciális dugattyús belső égésű motor fajta, 
amelynél a hengerek egy síkban, körben helyezkednek el. A hengerek 
elhelyezkedése a csillag alakzatra emlékeztet, innen az elnevezés. 
Elsősorban repülőgépeken és helikoptereken alkalmazzák, de 
beépítették harckocsikba és autókba is. 
 



 
 
• A négyütemű egysoros csillagmotorok minden esetben páratlan 

hengerszámmal készülnek, a gyújtási problémák kiküszöbölése 
érdekében. Az öthengeres csillagmotor mozgását figyelve belátható, 
hogy csakis páratlan számú hengerszám esetén lehet kettesével 
"ugrálva" végigjutni az összes hengeren, miközben minden "ugrás" 
szögelfordulása azonos, ezzel válik egyenletes körjárásúvá a motor. 

 

• A kétütemű csillagmotoroknál nincs akadálya a páros számú 
henger alkalmazásának. Négyütemű csillagmotorok esetében a páros 
hengerszám oly módon lehetséges, hogy egymás mögé több 
hengerkoszorút építenek egy közös tengelyre (miközben a 
gyújtássorrendet egymáshoz képest is eltolják, így biztosítva a még 
egyenletesebb kör-együttjárást). A csillagmotor további mechanikus 
jellemzői gyakorlatilag megfelelnek az Otto-motor esetében 
megismert jellemzőkkel. 





A hangrobbanás 
 

A hang a magasságtól és a hőmérséklettől függően hozzávetőleg 1100-
1200 km/h körüli sebességgel terjed. Tengerszinten 15 C 
hőmérsékletnél a hangsebesség határa 1225 km/h. Ugyanez az érték az 
utasszállító gépek repülési magasságában (11000 m) 57 C környezeti 
hőmérsékletnél 1062 km/h. 

A szuperszonikus repülési sebesség kifejezésére a Mach számot 
használják. A Mach  szám a repülő és a hang terjedési sebességének 
viszonyszáma. Ha a sebesség 1 Mach feletti akkor szuperszonikus, ez 
alatt pedig szubszonikus repülésről beszélünk. 

A szuperszonikus repülőgépeknek a hangsebesség átlépéséhez külön 
engedélyt kell kérniük, a fellépő hangrobbanás ugyanis a földfelszínen 
nagyon kellemetlen hanghatásként fut végig. Lakott területek felett 
bekövetkezett hangrobbanás miatt ablakok törhetnek be, és épületek 
falai repedhetnek meg. Lakatlan területeken sziklák elmozdulását is 
regisztrálták hangrobbanások után. A hanghatár átlépésétől több 
kilométeres távolságra is hallható a jelenség. 





 
 
A hangrobbanás látványos jelenség: a keletkező lökéshullám a gép 

után kúpszerűen rajzolódik ki. A levegő páratartalmától függően 
szabályos tölcsér is látszódhat a repülő farkánál. 

 

Ha egy tárgy a levegőben halad, hanghullámokat kelt, amelyek 
hangsebességgel (tengerszinten 1225 km/h) terjednek, nagyjából úgy, 
mint a vízen haladó hajó által felvert hullámok. Minél gyorsabb az 
objektum, az általa keltett hanghullámok annál inkább összetorlódnak, 
majd a hangsebesség átlépésekor összeolvadnak egyetlen, nagy 
energiájú lökéshullámmá, ez a hangrobbanás. 

A hangrobbanás miatt a szuperszonikus repülőgépek használhatósága 
eléggé korlátozott (nem véletlen, hogy a leghíresebb, hangsebesség 
feletti utasszállító, a Concorde is csak az Atlanti-óceán feletti 
útvonalakon járt), hiszen lakott területek felett nem tanácsos állandóan 
ilyen robbanásokat előidézni. 



A NASA évek óta dolgozik a kereskedelmi célú szuperszonikus repülést 
visszafogó effekt legyőzésén, és úgy tűnik, sikerül a 2006 óta zajló 
Quiet Spike  projekttel. A repülő orrára szerelt, speciális anyagból 
épített, 7,3 méteres tüske szerepe, hogy a hanghullámokat úgy osztja 
szét, hogy három különálló, egymással párhuzamos kisebb 
lökéshullám keletkezik az egy nagy helyett, ezzel jelentősen csökken a 
robbanás hangereje. 



Ötödik generációs vadászrepülőgépek 

Az ötödik generációs vadászrepülőgépek az ezredforduló után, egyelőre csak az 
Amerikai Légierőben rendszerbe állított repülőgépek, jelenleg csak az alábbi 
típusokat jelenti: 

• F-22 Raptor (USA) 
• F-35 Lightning II (elődje: X-35 JSF, Joint Strike Fighter, Közös Csapásmérő 

Vadászrepülőgép; gyártó: Lockheed Martin, Northrop Grumman, BAe Systems) 

• FGFA (PAK FA) orosz, de indiai együttműködéssel készül 
• J-31 „Gyrfalcon” (Kína) 

 

Ezen repülőgépek ötvözik a negyedik generációs vadászrepülőgépek előnyös 
tulajdonságait, elsősorban a kiváló manőverező-képességet az alacsony 
észlelhetőséggel. Az észlelhetőség csökkentése miatt fegyverzetük egy részét 
beépített fegyvertérben hordozzák. Repülési tulajdonságaik elsősorban a 
hangsebesség felett (tartósan képesek a szuperszonikus sebességtartományban 
manőverezni, miközben sebességüknek csak kis részét veszítik el a manőverezés 
miatt) és alacsony sebességeknél (ezt a hajtóművekből kiáramló gázok irányának 
megváltoztatásával érik el, ez a tolóerő-vektorálás) jobbak a negyedik generációs 
társaiknál. 



F–22 Raptor, ára 250 millió USD 



PAK FA (Front Légierő Perspektivikus Repülő-komplexuma) 
 

Szuperszonikus, V. generációs vadászbombázó repülőgép, melyet a Szuhoj 
tervezőiroda fejleszt, a jelenlegi MIG-29 és Szu-27 repülőgépek leváltására. A 
repülőgép fejlesztésében India is részt vesz, itt a program neve FGFA (Fifth 
Generation Fighter Aircraft). 

Forrás: http://www.jetfly.hu/egyeb-
repulos-hirek/veglegesithetik-az-orosz-
indiai-otodik-generacios-
vadaszrepulogep-terveit 
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Shenyang J-31 (Gyártó: Shenyang Aircraft Corporation) 
 
Kapcsolódó cikkek: 
 

http://www.jetfly.hu/katonai-tipusok/9459-folytatodnak-a-kinai-5.-generacios-
vadaszrepulogep-tesztjei 
 
http://www.jetfly.hu/katonai-tipusok/8906-hirek-kinabol-a-j-31-es-haza-tajarol 
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Lehetséges kiselőadás témakörök: 

 

• IL-2 

• Hughes H-4 Hercules 

• Bf 109 (Me 109, Messerschmitt) 

• F/A-18 Hornet 

• Panavia Tornado 

• MIG-21 

• Szu-24 

• Mirage F1 



Repüléstechnika 

 

A repüléstechnika alatt a repülés tudományának tanulmányozását 
értjük, konkrétan egy repülőgép vagy más repülő eszköz tervezési 
módszerét. 

Ahhoz, hogy tervezni tudjunk egy repülőgépet négy elméleti területet 
kell ismernünk: 

• aerodinamika, 

• meghajtás, 

• anyagok és szerkezetek, 

• stabilitás-vezérlés. 

 



 

 

A repülőgépre repülés közben 4 erő hat: (video) 

 

 

 

 

 
 

 

https://youtu.be/syqSwgyRbHQ


1. Repülőgép súlya 

 
Mindig a Föld középpontja felé irányuló, és annak gravitációs vonzása 

révén generált erő. A repülőgép  súly nagysága függ a repülőgép tömegétől, 
vagyis a repülőgép szerkezet, üzemanyag és rakomány súlyától, ezek 
vektoriális összege. 

A repülőgép súlya eloszlik a repülőgép hossza mentén, majd bonyolult 
számítás után, ezek vektoriális összege a súlypontban hat. A repülőgép 
súlypontjának a helyét a tervezés során számításokkal határozzák meg, és a 
repülőgép helyes működésének érdekében annak pontos helye nagyon 
lényeges. 

A  repülőgép súlypontja repülés közben változhat, például hány utas 
megy egy időben a hátsó mosdó felé, és így tovább, de a változás csak egy 
meghatározott szélső helyzeten belül történhet, a repülőgép stabilitása 
érdekében. A súlypont tényleges helyét a repülőgépen méréssel ellenőrzik. A 
súlypont előírt helye, egyazon típusú gépeknél megegyezik, és ezt a 
repülőgép Légiüzemeltetési Utasítása rögzíti és betartása a repülés 
biztonsága érdekében kötelező. 



2. Emelő erő 

 
A repülőgép létrehoz a súlyával ellentétes emelő erőt, hogy a levegőbe 

tudjon emelkedni, mely emelő erőt a repülőgép a szárnyai segítségével 
generálja. Az emelő erő, továbbiakban, a  felhajtóerő törvényszerűségének 
felfedezése Daniel Bernoulli svájci fizikus nevéhez fűződik. Ha valami 
gyorsabb áramlásra kényszeríti a levegőt vagy vizet, akkor a nyomás 
csökken, a szívóhatás pedig megnő. Lassulásnál viszont a nyomás nő. 

A repülőgépek szárnya aszimmetrikus és úgy alakították ki, hogy a szárny 
közvetlen közelében nyomásváltozások  keletkeznek, és a szárnyszelvény 
felett az áramlás sebessége nagyobb lesz, tehát a nyomás csökken, míg alatta 
a sebesség lecsökken, tehát a nyomás növekszik, ez a nyomáskülönbség 
megemeli a repülőgépet. Ezt fokozni lehet azzal hogy a szelvény az áramlás 
irányára valamilyen szögbe állítjuk. Vagyis a repülőgép ha vízszintesen is 
repül, a szárny mindig bezár egy bizonyos szöget az áramlás irányával, vagyis 
a szárnynak mindig van állásszöge. A repülőgép szárnyán a felhajtóerő 
viszont csak akkor jön létre, ha a repülő sebessége megfelelő nagyságú, mely 
megfelelő sebességet a hajtóművek biztosítják. 



Létezik egy negatív jelenség is, nevezetesen ha növeljük a repülőgép 
szárnyának állásszögét, akkor az ellenállás rohamosan nő. A szárnyszelvény a 
legnagyobb felhajtóerőt a kritikus állásszög esetén éri el, ennél nagyobb 
állásszöggel a felhajtóerő rohamosan csökken, ekkor a szárny, illetve a repülőgép 
áteséséről beszélünk. 

A felhajtóerő növelhető "ívelőlap", vagy más néven "fékszány" segítségével, és 
ezt az utas fel,- és leszálláskor láthatja az ablakán keresztül ha kitekint, mert 
ilyenkor a szárny síkjából lefelé kimozdulnak az "ívelőlapok". 

A másik alkalmazott felhajtóerő növelő lehetőség a "réselés", amit az un. 
orrsegédszárny-al érnek el, ahol a szárny belépőélénél előre mozog az 
orrsegédszárny, és így egy szűkülő résen nagy állásszög esetén az átáramló levegő 
mennyisége megnő, és ezzel az áramlás leválása késleltetve van. Az utas, a 
repülőgépe leszállása előtt azt látja hogy a repülőgépének a szárnya "darabokra 
válik szét", mindezen műveletek a repülőgépének a biztonságos leszállását 
szolgálják. (video) 

https://youtu.be/Rtl5WUA5ATE


3. Ellenállás 

 
A repülőgépen keletkező ellenállásokat két csoportba oszthatjuk. Az egyik 

csoportba azok az ellenállásfajták tatoznak, amelyek a szárnyon keletkeznek 
és amelyek létrejötte a felhajtóerő létrejöttéhez kapcsolódik, és a másik 
csoportba a repülőgép valamennyi egyéb részének ellenállását káros 
ellenállásnak nevezzük. 

 
Káros ellenállás a törzsön, az irányfelületeken, a hajtóműgondolákon, a 

futóműveken és egyéb kiálló részeken keletkezik. Sajnos a káros ellenállás a 
sebesség négyzetével arányosan változik. 



 
A szárny végein nyomáskiegyenlítődés jön létre, és különösen erős 

örvények keletkeznek. Vagyis a nyomáskülönbség az örvényekben 
egyenlítődik ki, és a repülőgép mögött felgöngyölődő örvényfelületek jönnek 
létre, mely nyilván károsak a repülőgépre nézve mert energiafogyasztással 
járnak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A repülőgépek után így kialakult légörvény, nagyon veszélyes a mögötte 

haladó gépre nézve, különösen egy óriásgép, mondjuk egy Boeing 747 után. 
Egyébként szabad szemmel is látható, esős, párás légköri repülések esetén. 



 
Azért hogy ez a káros ellenállás csökkenjen, a mai modern repülőgépeket 

un. „winglets”-vel szerelik fel, vagyis a szárnyvégük felhajlik és esztétikailag is 
jól mutatnak. 



Ezzel a kiegészítővel a 
repülőgépek akár 5 % 

üzemanyagot is 
megtakaríthatnak. 







4. Tolóerő 

 
A repülőgépeket a propulziós vontatással vontatják előre. A propulziós 

vontatás az a folyamat, amelynek során a repülőgép a környező levegő egy 
részét az erre szolgáló eszközökkel, felgyorsítja és mozgásba hozza a kívánt 
haladási iránnyal ellentétes irányba. A mozgásba hozott levegő levegősugár 
tömegétől és a felgyorsulás mértékétől függően visszahat az őt mozgásba 
hozó szerkezetre. E szerkezeten keresztül a levegősugár reakcióereje 
átadódik a repülőgépre és azt mozgásba hozza. A propulziós vontatást 
megvalósító eszközöket, gyűjtőnéven hajtóműnek nevezzük, és a mai 
korszerű repülőgépek szárnyaira vannak felszerelve. 

 



Összefoglalva a 4 erő hatása 

 
Tolóerő (Thrust), felhajtóerő (Lift), légellenállás (drag) és gravitációs erő 

vagy súlyerő (Weight). 
 
A tolóerő a motoron keresztül meghajtott légcsavar által képződik, amint az 

forgása közben a repülőgépet “előre húzza” a levegőben. A légellenállást a gép 
különböző nagyságú felületei képzik. 

A szintrepüléshez (konstans magasságon történő repülés) az szükséges, 
hogy a szárnyak alsó és felső részén lévő nyomáskülönbség hatására fellépő 
felhajtóerő egyenlő nagyságú legyen a súlyerővel (a gép nem süllyed és nem is 
emelkedik). Konstans sebességű repüléshez az szükséges, hogy a tolóerő és a 
légellenállás nagysága azonos legyen (a gép nem gyorsul és nem is lassul). 

 
A felhajtóerő növekszik, amint a szárnyon átáramló levegő sebessége 

növekszik, vagy ha a szárny állásszöge növekszik, miközben a szárny körül 
áramló levegő folyamatos. 



A repülőgép három tengely körül forog 
 
1. A függőleges tengely körül (Yaw), amelyet az oldalkormány mozgatásával 

érünk el. 
2. Az oldalirányú tengelye körül (Pitch), melyért a magassági kormány a felelős. 
3. A törzs hossztengelye körül (Roll), melyet a csűrővel idézhetünk elő. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E három tengely körül a gép külön-külön, illetve azok kombinációjával 
fordulhat. Az oldalkormány, magassági kormány és a csűrő a gép felszínén 
elhelyezett mozgatható felületek, amelyek kitérései a repülőgépet a megfelelő 
irányba billentik. 



Alapfogalmak: 
 

• Csűrő (Aileron): a szárny végén található felületek, amelyek mozgásával a 
repülőgép a hossztengelye mentén orsózható. 

• Magassági kormány (Elevator): a vízszintes vezérsík mozgatható 
felülete, amely elmozdításával a repülőgép orra felfelé illetve lefelé 
billenthető. 

• Függőleges vezérsík (Fin): a repülőgép függőleges tengelye mentén való 
stabilizálásért felelős. 

• Törzs (Fuselage): A repülőgép fő része, ehhez csatlakoznak a vezérsíkok és 
a szárny. 

• Légcsavar (Propeller): a motor tengelyére erősítve forgás közben hozza 
létre a repüléshez szükséges tolóerőt. 

• Oldalkormány (Rudder): a függőleges vezérsík mozgatható felülete. 
Kitérésével a gép a függőleges tengelye körül elfordul. 

• Vízszintes vezérsík (Stabilizer): a gép repülését stabilizálja 
megakadályozva, hogy az a kereszttengelye mentén elforduljon. 



Forrás: http://users.atw.hu/smodell/info/figurak/1alapok.htm 

http://users.atw.hu/smodell/info/figurak/1alapok.htm


A világ legnagyobb szárnytávolságú gépe 

A Hughes H-4 Hercules (lajstrom: NX37602) egy nehéz 
teherszállítórepülőgép-prototípus, amelyet a Hughes Aircraft vállalat 
gyártott. A repülőgép mindössze egyszer repült 1947. november 2-án, a 
repülőgépből egyetlenegy darabot építettek meg. A H-4-est fából 
építették, mivel az alumínium korlátozva volt a fegyverekre, a gépnek a 
’Spruce Goose’, vagyis Lucfenyő-gúnár nevet adták annak ellenére, 
hogy nyírfából készült, nem fenyőből. 

Ez a valaha megépült legnagyobb repülőcsónak és a legnagyobb 
fesztávolságú repülőgép. A fennmaradt jó állapotban lévő repülőgép az 
USA-beli Oregon államban McMinnville-ben, az Evergreen Aviation 
Múzeumban található. 

Egyszer szállt fel, 21 méter csúcsmagassággal, 217 km/óra 
sebességre gyorsult. A terhelhetőségét sosem tesztelték. 



Hughes H-4 Hercules, szárnytávolsága kb. 97 m volt. 





 

Kerékcsere 

 

Leszálláskor és felszálláskor is nagy igénybevételnek vannak kitéve, 
ezért gyorsan kopnak. 200-300 leszállás után szokták cserélni a 
gumikat, amik kb. tízszer felújíthatók. Ez azt jelenti, hogy új 
gumiréteget kapnak, így a futófelület megfelelő vastagságú lesz. 

 

Egy kerék súlya akár 150 kg is nyomhat. Egy kerékcsere 20-30 
percet vesz csak igénybe.  

 

 



 

 

 

1. Avionika 

 

Az avionika a légi járművek elektromos és elektronikus 
rendszereivel, berendezéseivel foglalkozó szakterület. Az aviatika 
(repülés) és elektronika összevonásával létrejött szó, az angol avionics 
megfelelője, Magyarországon az 1990-es évek elején kezdett 
elterjedni. 

 

Magába foglalja a villamosenergia-ellátás, a világítás, a hírközlés, a 
navigáció eszközeit a légijármű fedélzetén, a többi légijármű-rendszer 
(pl.: hajtóművek, repülésvezérlés, futómű) elektronikus és villamos 
összetevőit. Egyfelől a légiutas-kísérő egyszerű kézilámpája, másfelől 
egy harci repülőgép bonyolult célravezető rendszere is avionikai 
eszköz. 

III.3 Technikai alapfogalmak 



2. Felhajtóerő 
Nagysága függ: - a szárnyak állásszögétől, 

 - a szárnyak felületének nagyságától, 
 - a repülés sebességétől, 
 - a levegő sűrűségétől, stb. 

Minél nagyobb a repülőgép felszállótömege, annál nagyobb 
felhajtóerőre van szükség. 

 
 
3. Felszállótömeg 

A repülőgép saját tömegének, az üzemanyag tömegének és a 
szállított hasznos teher tömegének összege. Az 
üzemanyagtartályokat a szárnyak belsejében helyezik el. 

 



 
4. Futómű 

A futóművek szerkezete, a kerekek száma és a kerekek elrendezése a 
repülőgép felszállótömegétől függ. Kisebb gépeken farfutómű, 
nagyobbakon orrfutómű található. 

A légellenállás csökkentése miatt hidraulikus szerkezet húzza be a 
törzsbe. 

 
 
5. Pilótafülke 

A repülőgép törzsében, az orrban helyezkedik el. Az első,- és 
másodpilóta itt foglal helyet. 



6. Műhorizont 
A gép a vízszinteshez viszonyított helyzetét mutatja.  

 
 Egy magasságváltozás nélküli szabályos forduló elvégzéséhez ismerni 

kell a gép horizonthoz viszonyított helyzetét, amiből rögtön érzékelhető a 
bedöntés mértéke és az esetleges emelkedés vagy süllyedés is. Felhőben 
repülve például, annak rétegződése miatt, annyira csalóka lehet a 
csíkozódás vizuális hatása, hogy a pilóta automatikusan hozzáigazítja a 
gép helyzetét, mintha valóban a horizontot látná, de ezzel olyan kritikus 
helyzetbe hozhatja a gépet, ami akár katasztrófát is okozhat. Éjszaka 
repülve az ember számára legfontosabb érzékelés a látás  kiesése olyan 
érzéki csalódásokat okozhat, amelyek leküzdése teljesen elvonhatja a 
pilóta figyelmét minden más fontos teendőről a pilótafülkében. A repülés 
közben végzett manőverekből eredő erők hatásai a külső környezet 
látványa nélkül például annyira megtévesztőek is lehetnek, hogy a pilóta 
hibásan ítélheti meg, hogy merre van a „fent” és a „lent”. 



7. Variométer (emelkedésmérő) 

A gép 1 s alatti emelkedését, valamint süllyedését jelzi, valamint műszeres 
repülés esetén az optimális repülési szöget. 

 
8. Magasságmérő 

A repülőgép tengerszint, illetve a mindenkori talajszint feletti magasságát 
mutatja. Működése a légnyomásváltozásra vezethető vissza. 

A helyileg mért légnyomás a magassággal (ahogy egyre feljebb haladunk) 
arányosan csökken, mivel egyre kisebb levegőoszlop nehezedik az alatta lévő 
felületre. Ez a törvényszerűség adja a barometrikus magasságmérés alapját. A 
csökkenés mértéke nem állandó, mivel egyre ritkább és egyre hidegebb a 
levegő a felsőbb rétegekben. A légnyomás talajszinten mérhető kiinduló 
értéke pedig folyamatosan változik az aktuális időjárásnak megfelelően.  
 
Rövidítések: 

QFE: A repülőtér saját tengerszint feletti magasságához igazított helyi légnyomás. 

QNH: Tengerszintre átszámított helyi légnyomás. 

QNE: Nemzetközi egyezményes standard magassági légnyomás. 



Műhorizont 
Variométer 

Magasságmérő  



Műhorizont 

Variométer 

Magasságmérő  





9. Robotpilóta 
1898-ban Ciolkovszkij orosz tudós javasolt egy automatikus berendezést, 

amivel a teljesen fémből készült, kormányozható léghajó vízszintes 
helyzetben való megtartását lehetett elvégezni. 

1914-ben mutatták be Párizsban a robotpilótával elsőként felszerelt 
repülőgépet.  

 
Némely robotpilóta automatikus fel,- és leszállásra, valamint a gép bármely 

helyzetből vízszintes repülési helyzetbe való visszaállítására is képes. A 
robotpilótával szemben fontos követelmény a megbízható működés, amit a 
legfontosabb szerkezeti elemek, műszerek, alkatrészek többszörös 
kialakításával és önellenőrző rendszer alkalmazásával érnek el. A robotpilóta 
alkalmazásának előfeltétele a légi járművön a pörgettyű használata, amivel a 
jármű háromdimenziós helyzete minden pillanatban meghatározható és 
folyamatosan ismert adat. 



10. Fekete doboz 
Elsősorban repülőgépeken használatos adatrögzítő berendezés köztudatban 

elterjedt megnevezése. Újabban hajókon és vonatokon is alkalmazzák. 

Az eszköz külső anyaga erős, tűzálló és többrétegű azért, hogy igen 
durva behatásoknak is ellenálljon és megvédje a benne levő 
berendezéseket. Katasztrófa esetén a rögzített adatok alapján 
pontosan vizsgálhatók a baleset körülményei és lehetséges okai. 

Hivatalos neve FDR azaz Flight Data Recorder (repülési-
adatrögzítő). Régebben az FDR-rel párhuzamosan külön eszközként 
szerepelt a CVR vagyis a Cockpit Voice Recorder (pilótafülke-
hangrögzítő) is, de mára ez a két eszköz egyetlen adatrögzítő egységgé 
vált, amely egyaránt képes folyamatosan rögzíteni a pilótafülkében 
elhangzottakat, valamint számos műszer és érzékelő adatait, például a 
magasságot, sebességet, a kormánymozdulatokat, a hajtóművek és 
egyéb rendszerek állapotát. 



A Tu-22M3-as 
„fekete doboza” 



A szó az angol-magyar szótár szerint méh here. A méhcsaládokban az ő 
feladata a méh nőstények megtermékenyítése. A drone kifejezéshez 
kapcsolódik egy fogalom, a zümmögés, döngicsélés. Márpedig ezek a légi 
járművek általában ilyesmi hangokat hallatnak repülés közben. 
 

Besorolás: 

UAV (unmanned aerial vehicle): pilóta nélküli légi jármű. 

UAS (unmanned aircraft system): pilóta nélküli repülőgép rendszer. 
 

Csoportosításuk: 

• hajtások száma szerint, 

• vezérlés fajtája szerint, 

• meghajtás típusa szerint, 

• szárnyszerkezet szerint, 

• méretük szerint. 

III.4 Drónok (drones) 







 
 

Dróntörvény 
 

A biztonságos használat érdekében egy olyan mobilalkamázast 

fejlesztenek, amely jelzi a vezető számára, hogy a repülés az adott területen, 
légtérben és időszakban engedélyezett-e. 

A drónok használatát egyértelműsítő rendeleten már három éve dolgozik a 
tárca és a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala. Mintaadó 
nemzetközi szabályozás még nem létezik, az egységes uniós irányelv vagy 
szabályrendszer kidolgozása is csak 2018-ra várható. (A magyar 
rendelettervezet ezzel kapcsolatban kitér arra, hogy a 150 kilogramm feletti 
drónok szabályozása az EU hatásköre, a tagállami feladatok közé az e súlyhatár 
alatti drónokra vonatkozó jogszabály megalkotása tartozik, 2017.02.15.) 
 
 

Forrás: http://erdo-mezo.hu/2017/02/15/juliusban-lephet-ervenybe-az-uj-magyar-drontorveny 
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Dróntámadások 
 

2016.05.22. 
Dróntámadás végzett az afgán tálib vezetővel. 
(forrás: http://hvg.hu/vilag/20160522_Drontamadas_vegzett_az_afgan_talib_vezetovel) 

 

2016.05.30. 
Támadás készülhet a foci-Eb alatt: drónoktól, vegyi fegyvertől tartanak. 
(forrás: http://hvg.hu/itthon/20160530_foci_eb_terrortamadas) 

 

2017.05.19. 
Jemen, Közel-Kelet: 

Dróntámadással végzett az al-Kaida nemzetközi terrorszervezet egyik 
feltételezett helyi vezetőjével az amerikai hadsereg csütörtökön. 

A műveletet a dél-jemeni Abján tartományban hajtották végre. A célpont 
éppen motoron közlekedett, amikor lecsaptak rá. 

Az amerikai hadsereg több tartományban is fokozta légitámadásait az al-
Kaida ellen az utóbbi egy hétben. Az első napokban legalább 22 feltételezett 
al-Kaida-harcost sikerült likvidálni biztonsági és törzsi források szerint. 
(források: https://youtu.be/M8r2M_c8lhk, https://youtu.be/cjiRX9GBw9o) 
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IV. Egyezmények és szabályok 

Jogszabályi háttér: 
A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény. 

A légi járművek lajstromozásának szabályairól szóló 32/2001. (IX.28.) KöViM rendelet. 

 

 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500097.TV
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100032.KOV

