Tájékoztató
az ICAO repülési tervek (FPLs) új formátumának bevezetéséről
A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) tanácsának elnöke 2008. május 27én hagyta jóvá a Procedures for Air Navigation Services — Air Traffic Management /
PANS-ATM - Doc 4444 (Léginavigációs Szolgálatok Eljárásai) 15. kiadásának 1. sz.
módosítását, amely 2012. november 15-től alkalmazandó.
A módosítás a repülési tervek formátumával kapcsolatban olyan jellegű változtatásokat
határoz meg, amelyek a léginavigációs szolgálatok repülési adatfeldolgozásán túl
valamennyi légtérfelhasználót is érinti, mindenkit, aki a repülési tervek
benyújtásának és feldolgozásának folyamatában részt vesz.
Az összehangolt átállás biztosítása érdekében a nemzetközi szintű koordinációban az
ICAO Európai és Észak-Atlanti Regionális Irodája mellett az EUROCONTROL,
valamint további nemzetközi szervezetek vesznek részt (az FPL 2012 nagyprojekt
keretében), ennek során részletes útmutatókat és e-learning alapú szemléltető
anyagokat dolgoztak ki, amelyek elérhetőek a jelen tájékoztató végén felsorolt
elektronikus címeken.
A változásokban közvetlenül, illetve közvetve érintettek köre (polgári és katonai):
 légiforgalmi szolgálatok, légiforgalmi tájékoztató szolgálatok, CNS
szolgáltatók;
 repülőterek repülési terv feldolgozó rendszerei;
 légtérfelhasználók, repülési terv feladásában résztvevők;
 oktatószervezetek.
Az új repülési terv formátumra való átállás technikai kérdéseinek időbeni kezelése
érdekében az érintett valamennyi érdekszereplő részére feltétlenül ajánlott a témáról
szóló útmutató anyagok részletes tanulmányozása, különösen pedig az e-learning
alapú önképzés elvégzése.
Az átállással kapcsolatos dátumok, tudnivalók:
1. Az ICAO EUR/NAT Régió új FPL formátumra való teljes átállásának napja:

2012. november 15.
2. Repülési tervek régi formátumban csak november 14. 23.59 UTC-ig
nyújthatók be!
3. A november 15-e 00.00 UTC időponttól feldolgozásra kerülő FPL-ek kizárólag
új formátumban nyújthatók be!
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4. A fentiek alapján: az AFTN terminálokon vagy a Repülésbejelentő Irodán (ARO)
keresztül benyújtott FPL-ek kizárólag új formátumban adhatók fel, mivel a
repülési terv-feldolgozó rendszerek csak az új formátumot fogadják el.
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Légügyi Hivatal a HungaroControl Zrt.
szakembereinek bevonásával az FPL2012 projekttel kapcsolatban szakmai napot
tervez tartani 2012. októberének első dekádjában.
Hivatalos dokumentumok és tájékoztató anyagok elérhetősége:


ICAO EUR/NAT Regionális Iroda weboldalára feltöltött dokumentumok:
http://www.paris.icao.int/documents_open_meetings/files.php?subcategory_id=120



FPL Implementation Tracking System (összes ICAO régió és tagállamok
szintjén):
http://www2.icao.int/en/FITS/Pages/home.aspx



EUROCONTROL tájékoztató:
http://www.eurocontrol.int/articles/icao-flight-planning-modifications-2012



EUROCONTROL e-learning (amely mindenki részére fokozottan ajánlott):
http://www.eurocontrol.int/articles/icao-flight-planning-modifications-2012-training

