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(2) Vizuális referencia. A felszállási minimumokat úgy kell megválasztani, hogy kielégítő 

tájékozódást biztosítsanak a repülőgép irányításához mind a kedvezőtlen körülmények között 

megszakított felszállás, mind a kritikus hajtómű kiesése esetén tovább folytatott felszállás 

esetére. 

 

(3) Szükséges RVR/látótávolság 

 

(i) Többhajtóműves repülőgépek esetén - amelyek teljesítménye lehetővé teszi, hogy a 

kritikus hajtómű meghibásodásakor a felszállás bármely szakaszában a repülőgép 

megállhasson, vagy folytassa a felszállást a repülőtér fölött 1500 m magasságig, 

miközben az akadályokat az előírt biztonsági tűrésekkel el tudja kerülni - az üzemben 

tartó által meghatározott felszállási minimum RVR/látótávolság értékek nem lehetnek 

alacsonyabbak, mint az alábbi 1. táblázatban megadottak -, kivéve a következő (4) 

bekezdésben előírt eseteket: 

1. táblázat 

RVR/látótávolság felszálláshoz 

 

Felszállási RVR/látótávolság 

Eszközök RVR/látótávolság (3. megjegyzés) 

Nincs (csak nappal) 500 m 

Kifutópálya széle kivilágítva és/vagy középvonala jelezve 250/300 m (1. és 2. megjegyzés) 

Kifutópálya széle és középvonala kivilágítva 200/250 m (1. megjegyzés) 

Kifutópálya széle és középvonala kivilágítva és többszörös RVR 

információ 

150/200 m (1. és 4. megjegyzés) 

 

1. megjegyzés: D kategóriájú repülőgépekre a magasabb értékek érvényesek. 

2. megjegyzés: Éjjeli üzemeltetéshez legalább a kifutópálya szélén és végén szükséges kivilágítás. 
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3. megjegyzés: A felszállási nekifutás kezdeti szakaszára jellemző jelentett RVR/látótávolság 

helyettesíthető a pilóta értékelésével. 

4. megjegyzés:  A szükséges RVR értéket az összes releváns RVR jelentési ponton el kell érni a 

fenti 3. megjegyzésben szereplő kivétellel. 

 

(ii) Azon többhajtóműves repülőgépek esetén, amelyek teljesítménye olyan, hogy a kritikus 

hajtóműegység meghibásodása esetén nem felelnek meg a fenti (a) pont (3) (i) 

albekezdésében szereplő teljesítmény-feltételeknek, szükségessé válhat az újra-leszállás, 

melynek során szükséges lehet a felszállási területen lévő akadályok látása és 

elkerülése. Ezen repülőgépek üzemeltethetők a következőkben megadott felszállási 

minimummal, amennyiben alkalmasak a vonatkozó akadály elkerülési követelmények 

teljesítésére az adott magasságon bekövetkező hajtómű meghibásodás esetén. Az 

üzemben tartó a felszállási minimum meghatározásakor azt a magasságot vegye alapul, 

amelyre egy üzemképtelen hajtómű esetén a nettó felszállási útvonal létrehozható. Az 

alkalmazott RVR érték nem lehet kisebb mint a fenti 1. táblázatban vagy a lenti 2. 

táblázatban megadottnál. 

 

2. táblázat 

A feltételezett hajtómű meghibásodási magasság  

a kifutópálya fölött és a hozzátartozó RVR/látótávolság 

Felszállási RVR/látótávolság – repülési útvonal 

A feltételezett hajtómű meghibásodási 

magasság a felszálló kifutópálya fölött 

RVR/látótávolság 

(2. megjegyzés) 

< 50 láb 200 m 

51 – 100 láb 300 m 

101 – 150 láb 400 m 

151 – 200 láb 500 m 

201 – 300 láb 1000 m 

> 300 láb 1500 m (1. 

megjegyzés) 
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1. megjegyzés: az 1500 m akkor is érvényes, ha nem lehet pozitív felszállási repülési útvonalat 

létrehozni. 

 

2. megjegyzés: A felszállási nekifutás kezdeti szakaszára jellemző jelentett RVR/látótávolság 

helyettesíthető a pilóta értékelésével 

 

(iii) Ha nem áll rendelkezésre jelentett RVR vagy meteorológiai látótávolság, a parancsnok 

csak akkor kezdje meg a felszállást, ha meg tudja határozni, hogy a tényleges 

körülmények kielégítik az vonatkozó felszállási minimumokat. 

 

(4) Kivételek a fenti (a) pont (3)(i) albekezdése alól: 

 

(i) A hatóság jóváhagyása esetén és ha az alábbi (A)-(E) bekezdések követelményei 

teljesültek, az üzemben tartó szűkítheti a felszállási minimumokat 125 m (A, C és 

C kategóriájú repülőgépekre) vagy 150 m RVR-re (D kategóriájú repülőgépekre), 

ha: 

 

(A) kis látótávolsági eljárások vannak hatályban; 

 

(B) egymástól legfeljebb 15 m-re lévő nagy erősségű kifutópálya középvonal 

fények és egymástól legfeljebb 60 m távolságra lévő nagy erősségű 

szegélyfények üzemelnek; 

 

(C) a hajózószemélyzet tagjai kielégítően elvégezték az oktatást a 

repülőgépszimulátoron; 
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(D) a pilótafülkéből  90 m látótér látható a felszálláshoz történő nekifutás 

megkezdésekor; és 

 

(E) a szükséges RVR értéket az összes releváns RVR jelentési pontra elérték. 

 

(ii) A hatóság jóváhagyása esetén, ha a repülőgép üzemben tartója a felszálláshoz egy 

jóváhagyott oldalirányú irányító rendszert alkalmaz, a felszállási minimum 

lecsökkenthető 125 m alatti (A, B és C kategóriájú repülőgépekre) vagy 150 m RVR-re 

(D kategóriájú repülőgépekre); de 75 m-nél nem kisebbre, ha III kategóriájú 

leszállásnak megfelelő kifutópálya védelem és berendezések állnak rendelkezésre. 

 

(b) Nem precíziós megközelítés 

 

(1) Rendszer minimumok 

 

(i) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a nem precíziós 

megközelítési eljárásokra a rendszer minimumok, - amelyek alapja az ILS 

(Siklópálya nélkül) (csak LLZ), VOR, NDB, SRA és VDF - ne legyenek 

alacsonyabbak, mint az alábbi 3. táblázatban megadott MDH (süllyedés minimális 

magassága) értékek. 
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3. táblázat 

Rendszer minimumok nem precíziós megközelítés kiszolgáló berendezéseihez 

Rendszer minimumok 

Eszköz Legalacsonyabb MDH 

ILS (silópálya nélkül – LLZ) 250 láb 

SRA (½ NM-nél végződve) 250 láb 

SRA (1 NM-nél végződve) 300 láb 

SRA (2 NM-nél végződve) 350 láb 

VOR 300 láb 

VOR/DME 250 láb 

NDB 300 láb 

VDF (QDM és QGH) 300 láb 

 

 (2) Süllyedés minimális magassága. Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a nem 

precíziós megközelítéskor a süllyedés minimális magassága nem alacsonyabb, mint vagy: 

 

(i) a repülőgépkategória OCH/OCL értéke; vagy 

 

(ii) a rendszer minimum. 
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(3) Vizuális. A pilóta csak akkor folytathatja a megközelítést MDA/MDH alatt, ha az 

alkalmazandó futópályára a következőkben megadott vizuális referenciák legalább egyikét 

tisztán látja és azonosítani tudja: 

 

(i) a bevezető fényrendszer elemei; 

 

(ii) a pályaküszöb; 

 

(iii) a pályaküszöb jelzések; 

 

(iv) a pályaküszöb fények; 

 

(v) a pályaküszöb azonosító fények; 

 

(vi) az optikai siklópálya jelzés; 

 

(vii) a földetérési zóna, vagy a földetérési zóna jelzések; 

 

(viii) a földetérési zóna fények; 
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(ix) a kifutópálya szegélyfények; vagy 

 

(x) más, a Hatóság által elfogadott vizuális referenciák. 

 

(4) Szükséges RVR. Az üzemben tartó által nem precíziós megközelítés esetén használandó 

legkisebb minimumok a következők: 

 

4a. táblázat 

RVR nem precíziós megközelítésre – teljes jelzésrendszer 

 

Nem-precíziós megközelítés 

minimumok  

Teljes jelzésrendszer ((1), (5), (6) és (7) 

megjegyzések 

MDH RVR/repülőgépkategória 

 A B C D 

250 – 299 

láb 

800 

m 

800 

m 

800 

m 

1200 

m 

300 – 449 

láb 

900 

m 

1000 

m 

1000 

m 

1400 

m 

450 – 649 

láb 

1000 

m 

1200 

m 

1200 

m 

1600 

m 

650 láb 

és több 

1200 

m 

1400 

m 

1400 

m 

1800 

m 
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4b. táblázat 

RVR nem precíziós megközelítésre – közepes jelzésrendszer 

 

 

 Nem-precíziós megközelítés minimumok 

Közepes jelzésrendszer ((2), (5), (6) és (7) megjegyzések) 

MDH RVR/repülőgépkategória 

 A B C D 

250 – 299 láb 1000 m 1100 m 1200 m 1400 m 

300 – 449 láb 1200 m 1300 m 1400 m 1600 m 

450 – 649 láb 1400 m 1500 m 1600 m 1800 m 

650 láb 

és több 

1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 
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4c táblázat 

RVR nem precíziós megközelítésre – alapszintű jelzésrendszer 

 

Nem-precíziós megközelítés minimumok alapszintű 

jelzésrendszer ((3), (5), (6) és (7) megjegyzések) 

MDH RVR/repülőgépkategória 

 A B C D 

250 – 299 láb 1200 m 1300 m 1400 m 1600 m 

300 – 449 láb 1300 m 1400 m 1600 m 1800 m 

450 – 649 láb 1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 

650 láb 

és több 

1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 

 

 

4d táblázat 

RVR nem precíziós megközelítésre – nincs bevezető jelzésrendszer 

 

Nem-precíziós megközelítés minimumok 

Nincs bevezető jelzőrendszer ((4), (5), (6) és (7) megjegyzések) 

MDH RVR/repülőgépkategória 

 A B C D 

250 – 299 láb 1000 m 1500 m 1600 m 1800 m 

300 – 449 láb 1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 

450 – 649 láb 1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 

650 láb 

és több 

1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 
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1. megjegyzés: A teljes jelzésrendszer a kifutópálya jelzéseiből, 720 m vagy több HI/MI bevezető 

fényből, kifutópálya szegélyfényekből, pályaküszöb fényekből és a kifutópálya 

végét jelző fényekből áll. A fényeknek működni kell. 

 

2. megjegyzés: A közepes jelzésrendszer a kifutópálya jelzéseiből, 420 és 719 m közötti HI/MI 

bevezető fényből, kifutópálya szegélyfényekből, pályaküszöb fényekből és a 

kifutópálya végét jelző fényekből áll. 

 

3. megjegyzés: Az alapszintű jelzésrendszer a kifutópálya jelzéseiből, 420 m-nél kevesebb HI/MI 

bevezető fényből, bármennyi LI bevezető fényből, kifutópálya szegélyfényekből, 

pályaküszöb fényekből és a kifutópálya végét jelző fényekből áll. A fényeknek 

működni kell. 

 

4. megjegyzés: Ha nincs bevezető jelzésrendszer, az a kifutópálya jelzéseiből, kifutópálya 

szegélyfényekből, pályaküszöb fényekből és a kifutópálya végét jelző fényekből 

áll. vagy nincs semmilyen fény. 

 

5. megjegyzés: A táblázatok csak azon hagyományos megközelítési eljárásokhoz alkalmazhatók, 

amelyek névleges süllyedési meredeksége 4°-nál nem nagyobb. Az ennél nagyobb 

süllyedési meredekség szükségessé teszi, hogy az optikai siklópálya jelzés (pl. 

PAPI) is látható legyen a süllyedés minimális magasságánál. 

 

6. megjegyzés: A fenti számok vagy jelentett RVR értékek vagy az alábbi (h) albekezdésben 

foglalt módon RVR-re konvertált meteorológiai látótávolság értékek. 

 

7. megjegyzés: A 4a, 4b, 4c és 4d táblázatban szereplő MDH az MDH kezdeti számítására 

vonatkozik. A kapcsolódó RVR kiválasztásakor nem szükséges figyelembe venni 

a tíz lábra történő felkerekítést, amelyet üzemeltetési célokból, például az MDA-

ra történő konverzióhoz, végeznek. 
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(5) Éjszakai üzemeltetés. Az éjszakai üzemeltetéshez legalább a kifutópálya szegély- 

pályaküszöb- és a kifutópálya végét jelző fényeknek világítaniuk kell. 

 

(c) Precíziós megközelítés – I kategóriájú üzemeltetés 

 

(1) Általános. Az I kategóriájú üzemeltetés a precíziós műszeres megközelítés és leszállás 

ILS, MLS vagy PAR alkalmazásával, 200 lábnál nem kisebb elhatározási magassággal, 

valamint legalább 550 m futópályamenti látótávolsággal. 

 

(2) Elhatározási magasság. Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az I 

kategóriájú precíziós leszálláskor alkalmazott elhatározási magasság nem kisebb a 

következőknél: 

 

(i) a repülőgép Üzemben Tartási Kézikönyvében előírt legkisebb elhatározási 

magasság, ha elő van írva; 

 

(ii) az a legkisebb magasság, amíg a precíziós megközelítési eszközök még 

alkalmazhatók a szükséges vizuális referencia nélkül; 

 

(iii) a repülőgép kategóriájához tartozó OCH/OCL; vagy 

 

(iv) 200 láb. 
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(3) Vizuális referencia. A pilóta csak akkor folytathatja a megközelítést a fenti (c) (2) albekezdés 

szerint meghatározott I kategóriájú elhatározási magasság alatt, ha az alkalmazandó 

kifutópályára a következőkben megadott vizuális referenciák legalább egyikét tisztán látja és 

azonosítani tudja: 

 

(i) a bevezető fényrendszer elemei; 

 

(ii) a pályaküszöb; 

 

(iii) a pályaküszöb jelzések; 

 

(iv) a pályaküszöb fények; 

 

(v) a pályaküszöb azonosító fények; 

 

(vi) az optikai siklópálya jelzés; 

 

(vii) a földetérési zóna, vagy a földetérési zóna jelzések; 

 

(viii) a földetérési zóna fények; vagy 

 

(ix) a kifutópálya szegélyfények. 

 
(4) Szükséges RVR. Az üzemben tartó által az I kategóriájú üzemeltetésre használandó legkisebb 

minimumok a következők: 
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5. táblázat 

RVR I kategóriájú megközelítésre az eszközök és a DH függvényében 

I kategória minimumok 

Elhatározási magasság 

(7. megjegyzés) 

Eszközök/RVR (5. megjegyzés) 

 Teljes  

(1. és 6. 

megj.) 

Közepes 

(2. és 6. 

megj.) 

Alapszint  

(3. és 6. 

megj.) 

Nincs  

(4. és 6. 

megj.) 

200 láb 550 m 700 m 800 m 1000 m 

201– 250 láb 600 m 700 m 800 m 1000 m 

251–300 láb 650 m 800 m 900 m 1200 m 

301 láb  

vagy több 

800 m 900 m 1000 m 1200 m 

 

 

1. megjegyzés: A teljes jelzésrendszer a kifutópálya jelzéseiből, 720 m vagy több HI/MI 

bevezető fényből, kifutópálya szegélyfényekből, pályaküszöb fényekből és a 

kifutópálya végét jelző fényekből áll. A fényeknek működni kell. 

 

2. megjegyzés: A közepes jelzésrendszer a kifutópálya jelzéseiből, 420 és 719 m közötti 

HI/MI bevezető fényből, kifutópálya szegélyfényekből, pályaküszöb 

fényekből és a kifutópálya végét jelző fényekből áll. 

 

3. megjegyzés: Az alapszintű jelzésrendszer a kifutópálya jelzéseiből, 420 m-nél kevesebb 

HI/MI bevezető fényből, bármennyi LI bevezető fényből, kifutópálya 

szegélyfényekből, pályaküszöb fényekből és a kifutópálya végét jelző fé-

nyekből áll. A fényeknek működni kell. 

 

4. megjegyzés: Ha nincs bevezető jelzésrendszer, az a kifutópálya jelzéseiből, kifutópálya 

szegélyfényekből, pályaküszöb fényekből és a kifutópálya végét jelző fé-

nyekből áll. vagy nincs semmilyen fény. 
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5. megjegyzés: A fenti számok vagy jelentett RVR értékek vagy az alábbi (h) 

albekezdésben foglalt módon RVR-re konvertált meteorológiai látótávolság 

értékek. 

 

6. megjegyzés: A táblázatok csak azon hagyományos megközelítési eljárásokhoz 

alkalmazhatók, amelyek névleges süllyedési meredeksége 4° (fok)-nál nem 

nagyobb. 

 

7. megjegyzés: Az 5. táblázatban szereplő MDH az MDH kezdeti számítására vonatkozik. 

A kapcsolódó RVR kiválasztásakor nem szükséges figyelembe venni a tíz 

lábra történő felkerekítést, amelyet üzemeltetési célokból, például a DA-ra 

történő konverzióhoz, végeznek. 

 

(5) Egypilótás üzemeltetés. Egy pilótával történő üzemeltetés esetén az üzemben tartó az 

összes megközelítési eljáráshoz köteles kiszámítani a minimális RVR-t az OPS 1.430 és 

a jelen függelék szerint. 800 méternél rövidebb RVR nem megengedett, kivéve az ILS-

hez, vagy MLS-hez kapcsolt megfelelő robotpilóta használatakor, amely esetekre a 

normál minimum érték érvényes. Az alkalmazott elhatározási magasság nem lehet 

kevesebb, mint a robotpilóta minimális használati magasságának 1,25-szöröse. 

 

(6) Éjszakai üzemeltetés. Éjszakai üzemeltetéshez legalább a kifutópálya szegélyfények, 

pályaküszöb fények és a kifutópálya végét jelző fények legyenek bekapcsolva. 

 

(d) Precíziós megközelítés – II kategóriájú üzemeltetés 

 

(1) Általános. A II kategóriájú üzemeltetés a precíziós műszeres megközelítés és leszállás 

ILS vagy MLS alkalmazásával: 

 

(i) 200 lábnál kisebb, de legalább 100 láb elhatározási magassággal; és 

 

(ii) legalább 300 m futópályamenti látótávolsággal. 
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(2) Elhatározási magasság. Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a II 

kategóriájú üzemeltetéskor alkalmazott elhatározási magasság nem kisebb a 

következőknél: 

 

(i) a repülőgép Üzemben Tartási Kézikönyvében előírt legkisebb elhatározási 

magasság, ha elő van írva; 

 

(ii) az a legkisebb magasság, amíg a precíziós megközelítési eszközök még 

alkalmazhatók a szükséges vizuális referencia nélkül; 

 

(iii) a repülőgép kategóriájához tartozó OCH/OCL; 

 

(iv) az az elhatározási magasság, amelyik a hajózószemélyzetnek üzemeltetni 

engedélye van; vagy 

 

(v) 100 láb. 

 

(3) Vizuális referencia. A pilóta csak akkor folytathatja a megközelítést a fenti (d) pont (2) 

albekezdése szerint meghatározott II kategóriájú elhatározási magasság alatt, ha az 

alkalmazandó kifutópályára egy legalább három egymást követő fényből álló vizuális 

referencia elérhető és fenntartható, amelyek a bevezető fények középső fénye, vagy a 

földetérési zóna fényei, vagy a kifutópálya középvonalának fényei, vagy a kifutópálya 

szegélyfényei, vagy ezek kombinációja. Ennek a vizuális referenciának a földi minta 

egy oldalirányú elemét tartalmaznia kell, pl. a bevezető fények egy keresztfényét vagy a 

leszállási pályaküszöböt vagy a földetérési zóna fényeinek egy oldalhatárolóját. 
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(4) Szükséges RVR. Az üzemben tartó által a II kategóriájú üzemeltetésre alkalmazandó 

legkisebb minimumok a következők: 

 

6. táblázat 

RVR II kategóriájú megközelítésre a DH függvényében 

 

II kategóriájú minimumok 

Automatikusan kapcsolva DH alattig 

(lásd az 1. megjegyzést) 

Elhatározási magasság 

RVR/A, B és C repülőgépkategória RVR/D repülőgépkategória 

100 láb – 120 láb 300 m 300 m 

(2. megj.)/350 m 

121 láb – 140 láb 400 m 400 m 

141 láb és több 450 m 450 m 

 

 

 

1. megjegyzés: Ebben a táblázatban az „automatikusan kapcsolva DH alattig” az 

automatikus repülésirányító rendszer folyamatos használatát jelenti olyan 

magasságig, amely legfeljebb a vonatkozó DH 80%-a. Ezért a 

légialkalmassági követelmények az automatikus repülésirányító rendszer 

legkisebb bekapcsolási magasságán keresztül befolyásolhatják az 

alkalmazandó DH-t. 

 

2. megjegyzés: 300 m használható automatikusan leszálló D kategóriájú repülőgépre. 

 

(e) Precíziós megközelítés – III kategóriájú üzemeltetés 

 

(1) Általános. A III kategóriájú üzemeltetést az alábbi alcsoportokra osztjuk: 
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(i) III A kategóriájú üzemeltetés. Precíziós műszeres megközelítés és leszállás ILS vagy 

MLS alkalmazásával: 

 

(A) 100 lábnál kisebb elhatározási magassággal; és 

 

(B) legalább 200 m futópályamenti látótávolsággal. 

 

(ii) III B kategóriájú üzemeltetés. Precíziós műszeres megközelítés és leszállás ILS vagy 

MLS alkalmazásával: 

 

(A) 50 lábnál kisebb elhatározási magassággal vagy elhatározási magasság nélkül; és 

 

(B) 200 m-nél kisebb, de legalább 75 m futópályamenti látótávolsággal. 

 

Megjegyzés: Ha az elhatározási magasság (DH) és a kifutópálya menti látótávolság (RVR) nem 

esnek ugyanabba a kategóriába, az RVR fogja meghatározni, hogy az üzemeltetést 

melyik kategóriában kell figyelembe venni. 

 

(2) Elhatározási magasság. Azon üzemeltetésre, ahol elhatározási magasságot használnak, az 

üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az elhatározási magasság nem kisebb a 

következőknél: 

 

(i) az AFM-ben előírt legkisebb elhatározási magasság, ha elő van írva; 

 

(ii) az a legkisebb magasság, amíg a precíziós megközelítési eszközök még alkalmazhatók a 

szükséges vizuális referencia nélkül; vagy 

 

(iii) az az elhatározási magasság, amelyig a hajózószemélyzetnek üzemeltetni engedélye 

van. 
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(3) Elhatározási magasság nélküli üzemeltetés. Elhatározási magasság nélküli üzemeltetés csak 

akkor folytatható, ha: 

 

(i) az elhatározási magasság nélküli üzemeltetést az AFM engedélyezi; 

 

(ii) a megközelítési eszközei és a repülőtér berendezései támogatni tudják az elhatározási 

magasság nélküli üzemeltetést; és 

 

(iii) az üzemben tartó rendelkezik engedéllyel az elhatározási magasság nélküli III 

kategóriájú üzemeltetésre. 

 

Megjegyzés: III kategóriájú kifutópálya esetén feltételezhető, hogy elhatározási magasság 

nélküli üzemeltetést támogatni tudnak, kivéve ha külön korlátozva van, ahogy az 

AIP-ben vagy a NOTAM-ban közzé van téve. 

 

(4) Vizuális referencia 

 

(i) III A kategóriájú üzemeltetés vagy hibára nem reagáló repülésvezérlő rendszerrel 

folytatott III B kategóriájú üzemeltetés esetén a pilóta csak akkor folytathatja a 

megközelítést a fenti (e) pont (2) albekezdésével összhangban meghatározott 

elhatározási magasság alatt, ha legalább három egymást követő fényből álló vizuális 

referencia elérhető és fenntartható, amelyek a bevezető fények középső fénye, vagy a 

földetérési zóna fényei, vagy a kifutópálya középvonalának fényei, vagy a kifutópálya 

szegélyfényei, vagy ezek kombinációja. 

 

(ii) Hiba esetén is működő repülésvezérlő rendszerrel folytatott, elhatározási magasságot 

alkalmazó III B kategóriájú üzemeltetés esetén a pilóta csak akkor folytathatja a 

megközelítést a fenti (e) pont (2) albekezdésével összhangban meghatározott 

elhatározási magasság alatt, ha legalább egy középvonali fényt tartalmazó vizuális 

referencia elérhető és fenntartható. 

 



 
13376/1/05 REV 1  VL/ah 140 
MELLÉKLET DG C III HU 

(iii) Elhatározási magasság nélküli III kategóriájú üzemeltetés esetén nem követelmény a 

vizuális kapcsolat a kifutópályával földetérés előtt. 

 

(5) Szükséges RVR.  Az üzemben tartó által III kategóriájú üzemeltetés esetén használandó 

legkisebb minimumok a következők: 

 

7. táblázat 

RVR III kategóriájú megközelítés esetére a DH  

és a kigurulási vezérlő/irányító rendszer függvényében 

III kategória minimumai 

Megközelítés 

kategóriája 

Elhatározási magasság (láb) 

(2. megj.) 

Kigurulás vezérlő/irányító 

rendszer 

RVR (m) 

III A 100 láb alatt Nem szükséges 200 m 

III B 100 láb alatt Hibára nem reagáló 150 m 

(Note 1) 

III B 50 láb alatt Hibára nem reagáló 125 m 

III B 50 láb alatt vagy elhatározási 

magasság nélkül 

Hiba esetén is működő 75 m 

 

 

 

1. megjegyzés: A minden időjárásra vonatkozó CS-AWO 321(b)(3)-mal összhangban lévő 

igazolással rendelkező repülőgépekre. 

 

2. megjegyzés: A repülésirányító rendszer redundanciáját a minden időjárásra vonatkozó CS-

AWO szerint a minimális igazolt elhatározási magasság határozza meg. 

 

(f) Körözés 

 

(1) Az üzemben tartó által a körözésre alkalmazandó legalacsonyabb minimumok a 

következők: 
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8. táblázat 

Láthatóság és MDH körözésre a repülőgép kategóriája függvényében 

 Repülőgép kategóriája 

 A B C D 

MDH 400 láb 500 láb 600 láb 700 láb 

Minimális 

meteoroló-

giai látótá-

volság 

1500 m 1600 m 2400 m 3600 m 

 

(2) Az előírt pályán történő körözés ennek az (f), körözés c. bekezdésnek az értelmezésében 

elfogadott eljárás 

 

(g) Látással történő megközelítés. Az üzemben tartó ne alkalmazzon egy 800 m vagy azalatti 

RVR-t látással történő megközelítésre. 

 

(h) A jelentett meteorológiai látótávolság konverziója RVR-ré 

 

(1) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a meteorológiai látótávolság 

konverzióját RVR-re nem használják a felszállási minimumok, a II vagy III kategóriájú 

minimumok kiszámítására, vagy ha egy jelentett RVR rendelkezésre áll. 

 

Megjegyzés: Ha az RVR-t mint a repülőtér üzemben tartója által becsült maximális érték 

fölötti értéket jelentik, (pl. „RVR 1500 méter felett), ez nem tekinthető 

ebben az összefüggésben jelentett RVR-nek és a átszámítási táblázat 

használható. 

 

(2) Ha a meteorológiai látótávolságot a fenti (h) pont (1) albekezdésében szereplő 

körülmények kivételével bármikor máskor RVR-ré konvertálják, az üzemben tartónak 

gondoskodnia kell arról, hogy a következő táblázatot használják: 
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9. táblázat 

Látótávolság konverziója RVR-ré 

 

RVR = Jelentett meteorológiai 

látótávolság x 

Világítás működő elemei 

Nappal Éjszaka 

HI megközelítési és kifutópálya fények 1,5 2,0 

Bármely a fentitől eltérő fényberendezés 1,0 1,5 

Nincs világítás 1,0 Nem alkalmazható 

 

Az OPS 1.430 (c) pontjának 2. függeléke 

Repülőgép kategóriák – Üzemeltetés minden időjárásban 

 

(a) Repülőgépek osztálybasorolása 

 

A repülőgépek kategóriák szerinti osztálybasorolásához figyelembe vett kritériumok a 

repülőgép sebessége a pályaküszöbnél (VAT), amely egyenlő az átesési sebesség (VSO) 

szorozva 1,3-del vagy a VSIG szorozva 1,23-dal leszállási konfigurációban, a maximális 

engedélyezett leszálló tömeg mellett. Amennyiben mind a VSO, mind a VSIG rendelkezésre 

áll, a nagyobb kapott VAT sebességet kell alkalmazni. A VAT értékeknek megfelelő 

repülőgép kategóriákat az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Repülőgép 
kategóriája 

VAT 

A 91 csomó alatt 
B 91-120 csomó 
C 121-140 csomó 
D 141-165 csomó 
E 166-210 csomó 
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A figyelembe veendő leszállási konfigurációt az üzemben tartó vagy a repülőgép gyártója 

határozza meg. 

 

(b) Kategória (legnagyobb leszálló tömeg) tartós változása 

 

(1) Az üzemben tartó tartósan alacsonyabb leszálló tömeget határozhat meg és használhat a 

VAT meghatározásához, ha a Hatóság jóváhagyja. 

 

(2) Az egy adott repülőgépre meghatározott kategória tartós és így a változó folyamatos 

napi üzemeltetési feltételektől független érték legyen. 

 

Az OPS 1.440 1. függeléke 

Üzemeltetés kis látótávolságnál – Általános üzemeltetési szabályok 

 

(a) Általános. A kis látótávolságnál történő üzemeltetés bevezetésére és jóváhagyására a 

következő eljárásokat kell alkalmazni. 

 

(b) Üzemi bemutató. Az üzemi bemutató célja a jóváhagyandó II/III kategóriájú programban 

alkalmazandó repülőgép repülésirányító rendszerek, oktatási, hajózószemélyzeti eljárások, 

karbantartási program és kézikönyvek használatának és hatékonyságának meghatározása vagy 

validálása.  

 

(1) Minden egyes repülőgéptípusra felszerelt rendszer használatával legalább 30 

megközelítést és leszállást kell megvalósítani a II/III kategóriájú üzemeltetésben, ha az 

igényelt DH legalább 50 láb. Ha a DH 50 lábnál kisebb, legalább 100 megközelítést és 

leszállást kell végrehajtani, kivéve, ha a Hatóság mást hagy jóvá.  
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(2) Ha az üzemben tartó ugyanazon légijármű-típus eltérő változatain ugyanazokat az 

alapvető repülésvezérlő és kijelző rendszereket használja, vagy eltérő alapvető 

repülésvezérlő és kijelző rendszereket használ ugyanazon légijármű-típuson, be kell 

mutatnia, hogy a különböző változatok kielégítő teljesítményűek, de nem szükséges 

teljes üzemi bemutatót végrehajtania minden változatra. A Hatóság elfogadhatja a 

megközelítések és leszállások számának csökkentését egy másik üzemben tartó által az 

OPS 1-gyel összhangban kiadott AOC-vel ugyanazon repülőgéptípus vagy változat és 

eljárások használatával szerzett tapasztalat elismerése alapján is.  

 

(3) Ha a sikertelen megközelítések száma meghaladja az összes 5%-át (pl. nem kielégítő 

leszállások, rendszer lekapcsolódások), a kiértékelési programot legalább 10 

megközelítést és leszállást tartalmazó lépésekben meg kell hosszabbítani, amíg a teljes 

hibahányad 5% alatt nem marad. 

 

(c) Adatgyűjtés az üzemi bemutatóhoz. Minden kérelmező ki kell fejlesszen egy adatgyűjtési 

módszert (pl. egy, a hajózószemélyzet által használandó űrlapot) a megközelítési és leszállási 

teljesítmény feljegyzésére. A kapott adatokat és a bemutató adatainak egy összefoglalóját a 

Hatóság részére elérhetővé kell tenni kiértékelés céljából.  

 

(d) Adatok elemzése. A nem kielégítő megközelítéseket és/vagy automatikus leszállásokat 

dokumentálni és elemezni kell.  

 

(e) Folyamatos monitorolás 

 

(1) Az első engedély megszerzését követően az üzemben tartó folyamatosan monitorolja az 

üzemeltetést, hogy feltárjon minden nemkívánatos tendenciát, mielőtt az veszélyessé 

válna. A hajózószemélyzet jelentéseit lehet használni erre a célra. 
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(2) Az alábbi információt 12 hónapig meg kell őrizni: 

 

(i) repülőgép-típusonként az olyan megközelítések összes száma, amelyekben II vagy III 

kategóriájú fedélzeti felszerelést használtak kielégítő valóságos vagy gyakorló 

megközelítésekhez az érvényes II vagy III kategóriájú minimumok mellett; és 

 

(ii) a nem kielégítő megközelítések és/vagy automatikus leszállások száma repülőterenként 

és repülőgép lajstromozásonként, a következő kategóriákban: 

 

(A) fedélzeti berendezések hibái; 

 

(B) nehézségek földi eszközökkel; 

 

(C) megszakított megközelítések az ATC utasításai miatt; vagy 

 

(D) egyéb okok. 

 

(3) Az üzemben tartó dolgozzon ki egy eljárást minden repülőgép automatikus leszálló rendszere 

teljesítményének monitorolására. 
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(f) Átmeneti időszakok 

 

(1) Megelőző II vagy III kategóriás gyakorlat nélküli üzemben tartók 

 

(i) Korábbi II vagy III kategóriás üzemeltetési gyakorlattal nem rendelkező üzemben 

tartók számára abban az esetben engedélyezhető a II vagy IIIA kategóriájú 

üzemeltetés, ha az adott repülőgép típuson minimum 6 hónapos I kategóriás 

üzemeltetési gyakorlatot szereznek. 

 

(ii) Az adott repülőgéptípuson a 6 hónapos II vagy IIIB kategóriájú üzemeltetés 

teljesítését követően az üzemben tartó számára engedélyezhető a IIIB kategóriás 

üzemeltetés. Ezen engedély megadásakor a hatóság előírhat a legalacsonyabbnál 

magasabb minimumokat is egy további időszakra. A minimum megnövelése 

rendszerint csak az RVR-re és/vagy az elhatározási magasság nélküli üzemeltetés 

korlátozására vonatkozik, és úgy kell megválasztani, hogy ne tegye szükségessé 

az üzemeltetési eljárások semmilyen megváltoztatását. 

 

(2) Megelőző II vagy III kategóriás gyakorlattal rendelkező üzemben tartók. A megelőző II 

vagy III kategóriás gyakorlattal rendelkező üzemben tartó kérésére a Hatóságtól 

engedélyt kaphat egy csökkentett átmeneti időszakra. 

 

(g) II és III kategóriájú és LVTO berendezések karbantartása. Az üzemben tartó dolgozza ki a 

fedélzeti irányító rendszerek karbantartási utasítását a gyártóval kapcsolatot tartva és azt 

beépíteni az OPS 1.910-ben előírt repülőgép karbantartási programjába, amelyet a 

Hatóságnak kell jóváhagynia. 
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(h) Kiválasztható repülőterek és kifutópályák 

 

(1) Minden repülőgéptípus-fedélzeti felszerelés-kifutópálya kombinációt verifikálni kell 

legalább egy II kategóriájú vagy jobb feltételekkel végrehajtott sikeres megközelítéssel 

és leszállással a III kategóriás üzemeltetés megkezdése előtt. 

 

(2) Szabálytalan pályaküszöb előtti tereppel vagy más előrelátható vagy ismert 

hiányosságokkal rendelkező kifutópályára minden repülőgéptípus-fedélzeti felszerelés-

kifutópálya kombinációt verifikálni kell I kategóriájú vagy jobb körülmények között a II 

vagy III kategóriájú üzemeltetés megkezdése előtt. 

 

(3) Ha az üzemben tartó ugyanazon légijármű-típus eltérő változatain ugyanazokat az 

alapvető repülésvezérlő és kijelző rendszereket használja, vagy eltérő alapvető 

repülésvezérlő és kijelző rendszereket használ ugyanazon légijármű-típuson, be kell 

mutatnia, hogy a különböző változatok kielégítő teljesítményűek, de nem szükséges 

teljes üzemi bemutatót végrehajtania minden változat/kifutópálya kombinációra.  

 

(4) Az ugyanazon repülőgéptípus/változat és fedélzeti felszerelés kombinációt használó 

üzemben tartók ennek a bekezdésnek a teljesítése során felhasználhatják egymás tapasz-

talatait és nyilvántartásait. 
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Az OPS 1.450 1. függeléke 

Üzemeltetés kis látótávolságnál – Oktatás és minősítések 

 

(a) Általános:  Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a hajózószemélyzet tagjainak 

oktatása kis látótávolságnál történő üzemeltetésre foglaljon magába strukturált földi 

tanfolyamokat, repülőgépszimulátoros és/vagy repülőgépes oktatást. Az üzemben tartó az 

alábbi (2) és (3) albekezdésekben előírt módon szűkítheti a tanfolyam tartalmát, ha a szűkített 

tanfolyam tartalma a Hatóság számára elfogadható.  

 

(1) A hajózószemélyzet II vagy III kategóriás gyakorlat nélküli tagjai végezzék el az alábbi 

(b), (c) és (d) albekezdésekben leírt teljes oktatási programot. 

 

(2) A hajózószemélyzet más üzemben tartónál II vagy III kategóriás gyakorlatot szerzett 

tagjai rövidített földi tanfolyamot végezhetnek. 

 

(3) A hajózószemélyzetnek az üzemben tartónál II vagy III kategóriás gyakorlatot szerzett 

tagjai rövidített földi, repülőgépszimulátoros és/vagy repülőgépes tanfolyamot 

végezhetnek. A rövidített tanfolyam tartalmazza legalább a (d) pont (1) albekezdésének, 

valamint alkalmazhatóságuk szerint a (d) pont(2)(i) vagy (ii) és (3)(i) albekezdéseinek 

követelményeit. 

 

(b) Földi oktatás. Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a kis látótávolságú 

üzemeltetés földi tanfolyama legalább a következőket tárgyalja: 

 

(1) az ILS és/vagy MLS jellemzői és korlátai; 

 

(2) a vizuális kisegítő eszközök jellemzői; 
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(3) a köd jellemzői; 

 

(4) a konkrét fedélzeti rendszer üzemeltetési képességei és korlátai; 

 

(5) a csapadék, jéglerakódás, alacsony szintű szélnyírás és a turbulencia hatásai; 

 

(6) a speciális repülőgép-meghibásodások hatásai; 

 

(7) az RVR mérő rendszerek használata és korlátai; 

 

(8) az akadályok elkerülési követelményeinek elvei; 

 

(9) a földi eszközök meghibásodásának felismerése és az ekkor végrehajtandó 

tevékenységek; 

 

(10) a földi mozgások alkalmával végrehajtandó eljárások és betartandó óvórendszabályok, 

amikor az RVR legfeljebb 400 méter, valamint a további előírt tevékenységek a 

felszálláshoz  150 méter (D kategóriájú repülőgépek esetén 200 m) alatti körülmények 

között; 

 

(11) a rádió-magasságmérő alapján meghatározott elhatározási magasságok jelentősége, 

valamint a megközelítési szakasz terep-kontúrjának hatása a rádió-magasságmérőn 

jelzett értékekre és az automatikus megközelítési/leszállási rendszerekre; 

 

(12) a riasztási magasság fontossága és jelentősége, valamint a meghibásodások esetén 

végrehajtandó tevékenységek a riasztási magasság felett és alatt; 
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(13) a pilóták képzettségi követelményei ahhoz, hogy jóváhagyást kapjanak kis látótávolság 

melletti felszállások és II vagy III kategóriájú üzemeltetés végrehajtására; és 

 

(14) a helyes ülés és szemmagasság-beállítás fontossága. 

 

(c) Repülőgépszimulátoros oktatás és/vagy repülőgépes oktatás 

 

(1) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a kis látótávolságú üzemeltetés 

repülőgépszimulátoros és/vagy repülőgépes oktatása tartalmazza a következőket: 

 

(i) a berendezések kielégítő működésének ellenőrzése mind a földön mind repülés 

közben; 

 

(ii) a földi eszközök állapotában bekövetkezett változások hatása a minimumokra; 

 

(iii) automatikus repülésvezérlő rendszerek és automatikus leszállási állapotközlők 

monitorolása, hangsúlyt fektetve a ezen rendszerek meghibásodása esetén 

végrehajtandó tevékenységekre; 

(iv) meghibásodás – mint a hajtóművek, elektromos rendszerek, hidraulikák vagy 

repülésvezérlő rendszerek hibái - esetén végrehajtandó tevékenységek; 

 

(v) az ismert működésképtelenségek hatásai és a minimális felszerelési lista 

használata; 

 

(vi) a Légialkalmassági Bizonyítványból eredő üzemeltetési korlátozások; 
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(vii) eligazítás az elhatározási magasságban szükséges vizuális útmutatókról és 

információ a siklópályától vagy az iránysávtól történő maximális megengedett 

eltérésről; és 

 

(viii) a riasztási magasság fontossága és jelentősége, valamint a meghibásodások esetén 

végrehajtandó tevékenységek a riasztási magasság felett és alatt. 

 

(2) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a hajózószemélyzet minden tagját 

kiképzi feladatai ellátására és utasítja a személyzet többi tagjával szükséges 

koordinációra. A repülőgépszimulátorokat a lehető legnagyobb mértékben használni 

kell. 

 

(3) Az oktatást szakaszokra kell osztani, amelyek átfogják a szabályos üzemeltetést 

repülőgép, illetve berendezés meghibásodása nélkül, de minden várhatóan előforduló 

időjárási körülmény között és azon repülőgép és berendezés meghibásodások részletes 

ismertetését, amelyek hatással lehetnek a II vagy III kategóriájú üzemeltetésre. 

Amennyiben a repülőgép rendszerei között vannak hibrid vagy egyéb speciális 

rendszerek (mint pl. head up display vagy a látásjavító eszközök), a hajózószemélyzet 

tagjai kötelesek gyakorolni ezek használatát szabályos és rendellenes helyzetek esetén 

az oktatás repülőgépszimulátoros periódusában. 

 

(4) Gyakorolni kell a cselekvésképtelenség esetére kis látótávolságon történő felszálláshoz 

és II és III kategóriájú üzemeltetéshez megfelelő eljárásokat. 

 

(5) A repülőgépszimulátor nélküli repülőgépekre az üzemben tartónak gondoskodnia kell 

arról, hogy a repülőgépes oktatás azon szakaszának teljesítése, amely a II kategóriájú 

üzemeltetés vizuális eseteire specializált, egy külön erre a célra jóváhagyott 

repülőgépszimulátoron történjen. Ezen oktatás legalább 4 megközelítést foglaljon 

magában. A típusra jellemző oktatás és eljárások gyakorlása a repülőgépen történjen. 
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(6) A II és III kategóriájú alaptanfolyam legalább a következő gyakorlatokat tartalmazza: 

 

(i) megközelítés a repülőgépbe beszerelt megfelelő repülésirányítási, robotpilóta és 

vezérlő rendszerek mellett a megfelelő elhatározási magasságig és tartalmazza az 

átmenetet a vizuális repülésre és leszállásra; 

 

(ii) megközelítés az összes hajtómű működtetésével a repülőgépbe beszerelt 

megfelelő repülésirányítási, robotpilóta és vezérlő rendszerek mellett a megfelelő 

elhatározási magasságig és utána egy megszakított megközelítés, mindezt külső 

referencia nélkül; 

 

(iii) ahol értelmezhető, automatikus kilebegtetést, leszállást és kigurulást biztosító 

automatikus repülési rendszereket használó megközelítések; és 

 

(iv) az alkalmazandó rendszerek normális üzemeltetése az elhatározási magasságon a 

vizuális útmutatók beszerzésével és azok nélkül. 

 

(7) Az oktatás további szakaszai legalább tartalmazzák a következőket: 

 

(i) megközelítéseket hajtómű meghibásodás esetén a megközelítés különböző 

fázisaiban; 

 

(ii) megközelítéseket a kritikus berendezések (pl. elektromos rendszerek, automatikus 

repülési rendszerek, földi vagy fedélzeti ILS/MLS rendszerek és állapotjelzők) 

meghibásodása esetén; 
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(iii) megközelítéseket, ahol az automatikus repülési berendezés meghibásodása 

alacsony magasságon a következők egyikét igényli; 

 

(A) visszatérés kézi repülésre a kilebegtetés, leszállás és kigurulás vagy 

megszakított megközelítés irányítására; vagy 

 

(B) visszatérés kézi repülésre vagy korlátozott automatikus vezérlési módra az 

elhatározási magasságról, azon vagy az alatt megszakított megközelítések 

irányítására, ideértve azokat is, amelyek a kifutópályára történő leszállásra 

vezethetnek; 

 

(iv) rendszerek olyan meghibásodása, amely az iránysávtól vagy a siklópályától 

történő nagymértékű eltéréshez vezet, mind az elhatározási magasság felett, mind 

az alatt az üzemeltetésre engedélyezett minimális láthatósági feltételek mellett. 

Ezenkívül gyakorolni kell a kézi leszállással történő folytatást, ha a felső útmutató 

monitor (head up display) jelenti az automatikus rendszer korlátozott üzemmódját 

vagy a felső útmutató monitor az egyetlen kilebegtetési mód; és 

 

(v) a repülőgép-típusra vagy változatra jellemző meghibásodások és eljárások. 

 

(8) Az oktatási program biztosítsa azon hibák kezelésének gyakorlását, amelyek nagyobb 

minimumokhoz való visszatérést tesznek szükségessé. 

 

(9) Az oktatási program tartalmazza a repülőgép kezelését abban az esetben, amikor egy 

hibára nem reagáló III kategóriájú megközelítés esetén a hiba a robotpilóta 

lekapcsolódását okozza az elhatározási magasságon vagy az alatt amikor a legutolsó 

jelentett RVR 300 m vagy annál kevesebb. 

 

(10) Ha legfeljebb 400 m-es RVR mellett végeznek felszállást, oktatást kell tartani a 

folytatott és megszakított felszállást eredményező rendszer- és 

hajtóműmeghibásodásokról is. 
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(d) Típusátképzési követelmények kis látótávolság melletti felszállások és II és III kategóriájú 

üzemeltetés folytatásához. Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a 

hajózószemélyzet minden tagja elvégezze az alábbi oktatást a kis látótávolság eljárásairól, ha 

átkerül egy új típusra vagy változatra, amelyen alacsony látótávolság melletti felszállást vagy 

II és III kategóriájú üzemeltetést fognak végrehajtani. A hajózószemélyzet tagjainak a 

rövidített tanfolyam végzéséhez szükséges gyakorlatával szembeni követelményeket a fenti 

(a) pont (2) és (3) albekezdései tartalmazzák: 

 

(1) Földi oktatás. A fenti (b) albekezdésben előírt követelmények, figyelembe véve a 

hajózószemélyzet tagjának II és III kategóriás képzettségét és gyakorlatát. 

 

(2) Repülőgépszimulátor oktatás és/vagy repülőgépes oktatás. 

 

(i) legalább 8 megközelítés és leszállás egy repülőgépszimulátorban. 

 

(ii) ahol nincs az adott repülőgépet reprezentáló repülőgépszimulátor, legalább 3 

megközelítés, ezen belül legalább egy átstartolás szükséges a repülőgépen. 

 

(iii) megfelelő további oktatás, ha bármely speciális berendezésre van szükség, mint a 

felső útmutató monitor vagy látásjavító berendezés. 
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(3) A hajózószemélyzet minősítése. A hajózószemélyzet minősítésének követelményei az 

üzemben tartóhoz és az üzemeltetett repülőgéptípushoz adaptáltak. 

 

(i) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a repülőszemélyzet minden 

tagja ellenőrzésen esik át, mielőtt II vagy III kategóriájú üzemeltetést végez. 

 

(ii) A fenti (i) albekezdésben leírt ellenőrzés helyettesíthető a fenti (d) pont (2) 

albekezdése szerinti szimulátoros és/vagy repülőgépes oktatás sikeres 

elvégzésével. 

 

(4) Felügyelet alatti útvonalrepülés. Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a 

hajózószemélyzet minden tagja részt vesz a következő felügyelet alatti 

útvonalrepülésen: 

 

(i) A II kategóriára, ha kézi leszállás szükséges, legalább 3 leszállás kikapcsolt 

robotpilótával; 

 

(ii) A III kategóriára legalább 3 automatikus leszállás, kivéve, hogy csak 1 

automatikus leszállás szükséges, ha elvégezték a fenti (d) pont (2) albekezdésében 

foglalt oktatást egy nulla repült idő melletti típusátképzésre alkalmas 

repülőgépszimulátoron. 

 

(e) Típus- és parancsnoki gyakorlat. A II/III kategóriájú üzemeltetés megkezdése előtt a 

következő további követelmények vonatkoznak a parancsnokokra vagy pilótákra, akikre a 

repülés vezetését bízzák, és akik újak az adott repülőgéptípuson: 

 

(1) 50 óra vagy 20 szektor az adott típuson, a felügyelet alatti útvonalrepülést beleértve; és 
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(2) 100 m-re meg kell növelni az érvényes II vagy III kategóriájú RVR minimumot, kivéve 

ha előtte egy üzemben tartónál II vagy III kategóriájú üzemeltetésre minősítve lettek, 

amíg a típuson el nem érték az összesen 100 órát vagy 40 szektort, a felügyelet alatti 

útvonalrepülést beleértve. 

 

(3) A Hatóság engedélyezheti a fenti parancsnoki gyakorlati követelmények csökkentését a 

hajózószemélyzet azon tagjai számára, akiknek van II vagy III kategóriás parancsnoki 

gyakorlatuk. 

 

(f) Alacsony látótávolság melletti felszállás 150/200 m alatti RVR-nél 

 

(1) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy 150 m alatti (D kategóriájú 

repülőgépek esetén 200 m alatti) RVR-nél történő felszállások engedélyezése előtt az 

alábbi oktatásra kerül sor: 

 

(i) Normál felszállás minimális engedélyezett RVR feltételek között; 

 

(ii) Felszállás minimális engedélyezett RVR feltételek között egy hajtómű 

meghibásodásával V1 és V2 között, mihelyt azt a biztonsági megfontolások 

megengedik; és 

 

(iii) Felszállás minimális engedélyezett RVR feltételek között egy hajtómű 

meghibásodásával a V1 előtt, ami visszautasított felszálláshoz vezet. 

 

(2) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a fenti (1) albekezdés által előírt 

oktatást egy repülőgépszimulátorban végezzék. Ennek az oktatásnak ki kell terjednie 

valamennyi speciális eljárás és berendezés használatára. Ahol nincs az adott repülőgépet 

reprezentáló repülőgépszimulátor, a Hatóság engedélyezheti, hogy ezt az oktatást egy 

repülőgépen végezzék el a minimális RVR feltételek követelménye nélkül. (Lásd az 

OPS 1.965. 1. függelékét) 
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(3) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a hajózószemélyzet tagja 

ellenőrzésen essen át, mielőtt kis látótávolság melletti felszállásokat végezne 150 m 

alatti (D kategóriájú repülőgépek esetén 200 m alatti) RVR-ek mellett, ha vonatkozik rá. 

A fenti (i) albekezdésben leírt ellenőrzés helyettesíthető a fenti (f) pont (1) 

albekezdésében előírt repülőgépes típusátképzési oktatással. 

 

(g) Felfrissítő oktatás és ellenőrzés – Kis látótávolság melletti üzemeltetés 

 

(1) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a normál felfrissítő oktatáshoz és az 

üzemben tartó szakértelem-ellenőrzéséhez kapcsolódva ellenőrizzék a pilóta tudását és 

képességét azon típusú üzemeltetés folytatására, amelyre engedéllyel rendelkezik és 

ellenőrzésen esett át. Az OPS 1.965 (b) pontjában előírt üzemeltetői szakértelem-

ellenőrzés érvényességi idején belül szükséges megközelítések száma legalább három, 

amelyek egyike helyettesíthető egy jóváhagyott II és III kategóriájú eljárásokat 

alkalmazó megközelítéssel és leszállással a repülőgépen. Az üzemben tartó szakértelem-

ellenőrzése során egy megszakított megközelítést kell teljesíteni. Ha az üzemben tartó 

jogosult felszállást végrehajtani 150/200 m alatti RVR-en, legalább egy LVTO-t kell 

repülni az érvényes legalkalmasabb minimumokon az üzemben tartó szakértelem-

ellenőrzése során. 

 

(2) A III kategóriájú üzemeltetéshez az üzemben tartó használjon egy repülőgépszimulátort. 

 

(3) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy hibára nem reagáló repülésvezérlő 

rendszerrel ellátott repülőgépek III kategóriájú üzemeltetésekor legalább egyszer három 

egymást követő üzemben tartói szakértelem-ellenőrzés során egy, a robotpilóta 

elhatározási magasságon vagy az alatt bekövetkezett meghibásodása következtében 

megszakított megközelítést hajtsanak végre legfeljebb 300 m utolsó jelentett RVR-nél. 
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(4) A Hatóság engedélyezhet felfrissítő oktatást és ellenőrzést azon II kategóriájú és LVTO 

üzemeltetés esetén, ahol nincs az adott repülőgépet reprezentáló repülőgépszimulátor 

vagy annak elfogadható helyettesítője. 

 

Megjegyzés: Az LTVO és II/III kategóriájú repülések automatikus megközelítésen 

alapuló közelmúltbeli gyakorlati követelményeit az ebben a bekezdésben 

előírt időszakos oktatással és ellenőrzéssel kell fenntartani. 

 

Az OPS 1.455 1. függeléke 

Üzemeltetés kis látótávolságnál – Üzemeltetési eljárások 

 

(a) Általános. Az üzemeltetés kis látótávolságnál kiterjed a következőkre: 

 

(1) kézi felszállás (elektronikus irányító rendszerrel vagy anélkül); 

 

(2) automatikusba kapcsolt üzemmódú megközelítés a DH alattig, kézi kilebegtetéssel, 

leszállással és kigurulással; 

 

(3) automatikusba kapcsolt üzemmódú megközelítés a DH alattig, automatikus 

kilebegtetéssel, leszállással és kézi kigurulással; és 

 

(4) automatikusba kapcsolt üzemmódú megközelítés a DH alattig, automatikus 

kilebegtetéssel, leszállással és kigurulással, ha az érvényes RVR legalább 400 m. 

 

1. megjegyzés:  Ezen üzemmódok bármelyikénél vegyes rendszer használható. 

 

2. megjegyzés:  Más irányító rendszerek vagy kijelzők igazolhatók és jóváhagyhatók. 

 

(b) Eljárások és üzemeltetési utasítások 
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(1) Az eljárások és adott utasítások pontos jellege és terjedelme a használt fedélzeti 

berendezésektől és a követett fedélzeti repülési eljárásoktól függ. Az üzemben tartó az 

Üzemben Tartási Kézikönyvben világosan határozza meg a hajózószemélyzet tagjainak 

feladatait a felszállás, megközelítés, kilebegtetés, kigurulás és megszakított 

megközelítés során. Különös hangsúlyt kell helyezni a hajózószemélyzet felelősségére a 

nem vizuális feltételekről a vizuális feltételekre történő áttérés során és a romló 

láthatóság vagy meghibásodások előfordulása esetén alkalmazandó eljárásokra. Különös 

figyelmet kell fordítani a repülési fedélzeti feladatok olyan megosztására, amely 

biztosítja hogy a leszállásról vagy megszakított megközelítésről döntő pilóta 

munkaterhelése lehetővé tegye számára, hogy a felügyeleti és döntési folyamatra 

koncentrálhasson. 

 

(2) Az üzemben tartó az Üzemben Tartási Kézikönyvben határozza meg a részletes 

üzemeltetési feladatokat és utasításokat. Az utasítások legyenek összhangban a 

Repülőgép Üzemben Tartási Kézikönyvben jóváhagyott korlátozásokkal és kötelező 

eljárásokkal és különösen terjedjenek ki az alábbiakra: 

 

(i) a repülőgép berendezései kielégítő működésének ellenőrzése mind indulás előtt, 

mind repülés közben; 

 

(ii) a földi eszközök és a fedélzeti berendezések állapotában bekövetkezett változások 

hatása a minimumokra; 

 

(iii) eljárások a felszállásra, megközelítésre, kilebegtetésre, leszállásra, kigurulásra és 

megszakított megközelítésre; 
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(iv) a meghibásodások, figyelmeztető jelzések és más rendellenes helyzetekben követendő 

eljárások; 

 

(v) a szükséges minimális vizuális referencia; 

 

(vi) a helyes ülés és szemmagasság-beállítás fontossága; 

 

(vii) a vizuális referencia romlása folytán szükségessé váló tevékenység; 

 

(viii) a személyzet feladatainak megosztása a fenti (i)-(iv) és (vi) albekezdéseknek megfelelő 

eljárások végrehajtásában, hogy a parancsnok főleg a felügyeletre és döntéshozatalra 

koncentrálhasson; 

 

(ix) az a követelmény, hogy minden magassági figyelmeztetés 200 láb alatt a rádiós 

magasságmérőn alapuljon és hogy egy pilóta folyamatosan figyelje a repülőgép 

műszereit, amíg a leszállást be nem fejezték; 

 

(x) az iránysávadó érzékenységi területének (Localiser Sensitive Area) megóvása; 

 

(xi) a szélsebességre, szélnyírásra, turbulenciára, a kifutópálya szennyezettségére vonatkozó 

információk és több RVR megállapítás használata; 

 

(xii) gyakorló megközelítések és leszállás eljárásai olyan kifutópályákon, ahol a teljes II és 

III kategóriájú repülőtéri eljárások nincsenek hatályban; 
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(xiii) a Légialkalmassági Bizonyítványból eredő üzemeltetési korlátozások; és 

 

(xiv) információ az ILS siklópályától és/vagy iránysávtól megengedett legnagyobb eltérésről. 

 

Az OPS 1.465 1. függeléke 

Minimális látótávolságok VFR üzemeltetésre 

 

Légtér osztálya  A B C D 

E 

F G 

   900 m (3000 ft)  

AMSL felett vagy több 

mint 300 m-rel  

(1000 láb) a terep felett, 

amelyik magasabb 

Legfeljebb 900 m 

(3000 láb) AMSL-en 

vagy 300 m-rel (1000 

láb) a terep felett, 

amelyik magasabb 

Távolság a felhőtől  1500 m vízszintesen  

300m (1000 láb) függőlegesen 

Felhőmentes és 

 a felület látható 

Repülési 

látótávolság 

8 km legalább 3050 m (10 000 láb) AMSL-en 

(2. megjegyzés) 5 km 3050 m (10 000 láb) 

AMSL alatt 

5 km (3. megjegyzés) 

 

 

1. megjegyzés: VMC minimumok az A osztályú légtérre tájékoztató jelleggel vannak megadva, 

de nem jelentik a VFR repülések elfogadását az A osztályú légtérben 

2. megjegyzés: Ha az átmeneti magasság 3050 m (10 000 láb) AMSL alatt van, FL 100 

használandó a 10 000 láb helyett. 
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3. megjegyzés : A és B kategóriájú repülőgépek üzemeltethetők 3000 m-ig terjedő repülési 

látástávolságokig, ha a megfelelő ATS hatóság engedélyezi az 5 km-nél 

kisebb repülési látótávolságot, és a körülmények olyanok, hogy a találkozás 

valószínűsége más forgalommal alacsony és az IAS legfeljebb 140 kt. 

 

F. RÉSZ 

TELJESÍTMÉNY – ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

OPS 1.470 

Alkalmazhatóság 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a 9-nél nagyobb engedélyezett maximális 

utasülésszámú vagy 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű többhajtóműves 

turbólégcsavaros repülőgépeket és valamennyi többhajtóműves sugárhajtású repülőgépet a G 

résszel (A teljesítmény osztály) összhangban üzemeltessenek. 

 

(b) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a legfeljebb 9 engedélyezett maximális 

utasülésszámú és legfeljebb 5700 kg maximális felszállótömegű légcsavaros repülőgépeket a 

H résszel (B teljesítmény osztály) összhangban üzemeltessék. 

 

(c) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a dugattyús motorokkal hajtott, 9-nél 

több engedélyezett maximális utasülésszámú vagy 5700 kg-ot meghaladó maximális felszálló 

tömegű repülőgépeket az I résszel (C teljesítmény osztály) összhangban üzemeltessék. 
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(d) Ahol az egyedi tervezési jellemzők miatt nem mutatható ki teljes megfelelés a vonatkozó 

résznek (pl. szuperszónikus repülőgépek vagy hidroplánok), az üzemben tartó alkalmazzon 

elfogadott teljesítmény színvonalakat, amelyek a megfelelő résszel egyenértékű biztonsági 

szintet biztosítanak. 

 

OPS 1.475 

Általános 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a repülőgép tömege: 

 

(1) a felszállás megkezdésekor; vagy repülés közbeni újratervezés esetén 

 

(2) azon a ponton, ahonnan a módosított repülési terv alkalmazandó, nem nagyobb mint az 

a tömeg, amellyel betarthatók a megfelelő rész rendelkezései a folytatandó repülésre, 

figyelembe véve a tömeg várható csökkenését, ahogy a repülés folytatódik, és a 

speciális követelményben előírt üzemanyag-eldobást. 

 

(b) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a Repülőgép Üzemben Tartási 

Kézikönyvben szereplő teljesítményadatokat használják a megfelelő rész követelményei 

betartásának meghatározásakor, szükség szerint a megfelelő részben leírt módon kiegészítve 

más adatokkal, amelyek a Hatóság számára elfogadhatóak. A megfelelő részben előírt 

tényezők használatakor figyelembe vehető valamennyi, a Repülőgép Üzemben Tartási 

Kézikönyvben már szereplő teljesítmény tényező, hogy a tényezők kétszeres alkalmazását 

elkerüljék. 
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(c) A megfelelő rész követelményeinek való megfelelés alkalmazásakor megfelelően figyelembe 

kell venni a repülőgép konfigurációját, a környezeti feltételeket és a teljesítményre 

kedvezőtlen hatással lévő rendszerek üzemeltetését. 

 

(d) A teljesítmény szempontjából egy nedves kifutópálya, amely nem füves kifutópálya, 

száraznak tekinthető. 

 

(e) Az üzemben tartó vegye figyelembe az ábrázolási pontosságot, amikor a vonatkozó rész 

felszállási követelményeinek való megfelelést értékeli. 

 

OPS 1.480 

Terminológia 

(a) Az F, G, H, I és J részekben használt következő kifejezéseknek a következő a jelentése: 

 

(1) A rendelkezésre álló gyorsulási-megállási távolság (ASDA). A felszállási nekifutás 

rendelkezésre álló hossza plusz a végbiztonsági pálya (stopway) hosszúsága, ha ilyen 

végbiztonsági pályát a megfelelő Hatóság rendelkezésre állónak nyilvánított és az képes 

a repülőgépnek a fennálló üzemi körülmények közötti tömegét elbírni. 

 

(2) Szennyezett kifutópálya. Egy kifutópálya akkor tekinthető szennyezettnek, ha a használt 

szükséges hosszon és szélességen a kifutópálya felületének több mint 25%-át 

(elkülönült vagy egybefüggő területeken) a következők borítják: 

 

(i) Több mint 3 mm (0,125 hüvelyk) mély vízfelület vagy latyak vagy laza hó, amely 

több mint 3 mm (0,125 hüvelyk) vízzel egyenértékű; 
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(ii) Szilárd tömeggé összenyomódott hó, amely ellenáll a további nyomásnak és 

felszedéskor egyben marad vagy nagyobb darabokra törik (tömörített hó); vagy 

 

(iii) Jég, ideértve a nedves jeget. 

 

(3) Nyirkos kifutópálya. Egy kifutópálya akkor tekinthető nyirkosnak, ha a felülete nem 

száraz, de a nedvesség nem mutat fényes képet. 

 

(4) Száraz kifutópálya. Egy száraz kifutópálya az, amely nem nedves és nem szennyezett, 

és idetartoznak azok a kifutópályák is, amelyeket speciálisan bordákkal vagy porózus 

burkolattal láttak el és „gyakorlatilag száraz” fékhatást nyújtó állapotban tartanak akkor 

is, ha nedvesség van jelen. 

 

(5) Rendelkezésre álló leszállási úthossz (LDA). A kifutópálya azon hossza, amelyet a 

megfelelő Hatóság rendelkezésre állónak nyilvánított és amely alkalmas egy repülőgép 

leszállásának földi kifutására. 

 

(6) Engedélyezett maximális utasülésszám. Egy adott repülőgép maximális utasférőhely-

kapacitása, pilótaülések és a pilótafülkében lévő ülések, valamint légiutaskísérő ülések 

kivételével, ha azok vannak, amelyet az üzemben tartó használ, a Hatóság jóváhagyott 

és amely az Üzemben Tartási Kézikönyvben elő van írva. 

 

(7) Rendelkezésre álló felszállási úthossz (TODA). A rendelkezésre álló felszállási nekifutás 

hosszúsága, valamint a rendelkezésre álló felszállási biztonsági sáv hosszúsága. 
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(8) Felszálló tömeg. A repülőgép felszálló tömege a felszállási nekifutás megkezdésekor 

szállított összes tárgyat és személyt beleszámítva vett tömege. 

 

(9) Rendelkezésre álló felszállási nekifutás hossza (TORA). A kifutópálya azon hosszúsága, 

amelyet a Hatóság rendelkezésre állónak nyilvánított és amely alkalmas a repülőgép 

felszálláshoz történő nekifutására. 

 

(10) Nedves kifutópálya. Egy kifutópályát akkor tekintenek nedvesnek, ha a kifutópálya 

felületét a fenti (a) pont (2) albekezdésében leírtnál kevesebb víz vagy azzal 

egyenértékű közeg borítja vagy ha elegendő nedvesség van a kifutópályán, hogy 

fényvisszaverőnek látsszék, de nincsenek jelentős területek álló vízzel borítva. 

 

(b) A „gyorsulási-megállási távolság, a „felszállási úthossz”, „felszálló pálya”, „nettó felszállási 

repülési pálya”, „nettó repülési útvonal útközben egy üzemképtelen hajtóművel” és a „nettó 

repülési útvonal útközben két üzemképtelen hajtóművel” jelentését a repülőgép 

vonatkozásában azon légialkalmassági követelmények határozzák meg, amelyek keretében a 

repülőgépet bizonyítvánnyal ellátták, vagy ahogy azokat a Hatóság előírja, ha úgy találja, 

hogy a definíció nem megfelelő a teljesítményhez kapcsolódó üzemeltetési korlátozásoknak. 
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G. RÉSZ 

„A” TELJESÍTMÉNY OSZTÁLY 

 
OPS 1.485 

Általános 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a Repülőgép Üzemben Tartási 

Kézikönyvben jóváhagyott teljesítményadatokat az ezen rész követelményei betartásának 

meghatározásakor szükség szerint egészítsék ki a megfelelő részben leírt módon a Hatóság 

számára elfogadható más adatokkal, ha a Repülőgép Üzemben Tartási Kézikönyvben 

jóváhagyott teljesítmény adatok nem elegendőek az alábbiakhoz hasonló tételek tekintetében: 

 

(1) számolva az ésszerűen várható kedvezőtlen üzemeltetési körülményekkel, mint a fel- és 

leszállás szennyezett kifutópályákon; és 

 

(2) a hajtómű meghibásodásának figyelembe vétele a repülés összes fázisában. 

 
(b) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy nedves és szennyezett kifutópálya 

esetében a Hatóság számára elfogadható, a nagy repülőgépek Légialkalmassági 
Bizonyítvánnyal való ellátására vonatkozó követelményeivel összhangban meghatározott 
vagy azokkal egyenértékű teljesítmény adatokat használjanak. 

OPS 1.490 

Felszállás 

 
(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a felszálló tömeg ne haladja meg a 

Repülőgép Üzemben Tartási Kézikönyvben a felszállásra kijelölt repülőtér barometrikus / 
nyomás magasságára és az ottani környezeti hőmérsékletre előírt legnagyobb felszálló 
tömeget. 
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(b) Az üzemben tartó a legnagyobb engedélyezett felszálló tömeg meghatározásakor tartsa be a 
következő előírásokat: 
 
(1) A gyorsulási-megállási távolság nem haladhatja meg a rendelkezésre álló gyorsulási-

megállási távolságot; 
 
(2) A felszállási úthossz nem haladhatja meg a rendelkezésre álló felszállási úthosszat, és a 

felszállási biztonsági sáv hossza nem haladhatja meg a rendelkezésre álló felszálló pálya 
felét; 

 
(3) A nekifutás hossza nem haladhatja meg a rendelkezésre álló nekifutási hosszat; 
 
(4) A jelen bekezdés alkalmazásával kell bemutatni, hogy azonos V1 értéket használnak 

megszakított és folytatott felszállás esetén; és 
 

(5) Egy nedves vagy szennyezett kifutópályán a felszálló tömeg nem haladhatja meg a 

száraz kifutópályára ugyanolyan körülmények közötti felszállásra engedélyezettet. 

(c) A fenti (b) albekezdés betartásának alkalmazásakor az üzemben tartó a következőket vegye 

figyelembe: 

 

(1) a repülőtér barometrikus / nyomás magasságát; 

 

(2) a repülőtéren uralkodó környezeti hőmérsékletet; 

 

(3) a kifutópálya felületének állapotát és a kifutópálya felületének típusát; 

 

(4) a kifutópálya lejtését a felszállás irányába; 
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(5) a jelentett szembeszél összetevő legfeljebb 50%-át vagy a jelentett hátszél összetevő 

legalább 150%-át; és 

 

(6) a kifutópályahossz elvesztését a repülőgép felszállás előtti egyenesbe állítása miatt, ha 

felmerül. 

 

OPS 1.495 

Felszállási akadálymentesség 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a nettó felszállási repülési útvonal 

legalább 35 láb függőleges távolsággal vagy legalább 90 m plusz 0.125*D vízszintes 

távolsággal elkerül minden akadályt, ahol D az a vízszintes távolság, amelyet a repülőgép 

megtett a rendelkezésre álló felszállási úthossz végétől vagy a felszállási úthossz végétől ha a 

rendelkezésre álló felszállási úthossz vége előtt egy fordulót terveznek. 60 m-nél kisebb 

szárny-fesztávolságú repülőgépek esetén használható a repülőgép fél szárny-fesztávolsága 

plusz 60 m plusz 0,125*D vízszintes akadálymentesség távolsága. 

 

(b) A fenti (a) albekezdés alkalmazásának bemutatásakor az üzemben tartó a következőket vegye 

figyelembe: 

 

(1) a repülőgép tömegét a felszállási nekifutás megkezdésekor; 

 

(2) a repülőtér barometrikus / nyomás magasságát; 

 

(3) a repülőtéren uralkodó környezeti hőmérsékletet; és 

 

(4) a jelentett szembeszél összetevő legfeljebb 50%-át vagy a jelentett hátszél összetevő 

legalább 150%-át. 
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(c) A fenti (a) albekezdés betartásának alkalmazásakor: 

 

(1) a pálya változtatásai (track) nem engedélyezettek addig a pontig, amíg a nettó felszállási 

repülési útvonal el nem éri a szárny-fesztávolság felének megfelelő magasságot és 

legalább 50 lábat a rendelkezésre álló felszállási pálya magassága felett. Ezután 400 láb 

magasságig feltételezendő, hogy a repülőgép dőlésszöge nem lesz 15°-nál több. 400 láb 

felett 15°-nál nagyobb, de legfeljebb 25°-os dőlésszög tervezhető;  

 

(2) a nettó felszállási repülési pálya bármely pontjának, amelyen a repülőgép dőlésszöge 

15°-nál nagyobb, minden, ennek a pontnak az (a), (d) és (e) albekezdéseiben előírt 

vízszintes távolságokon belüli akadályt legalább 50 láb függőleges térközzel kell 

elkerülnie; és 

 

(3) az üzemben tartónak alkalmaznia kell a Hatóság által jóváhagyott speciális eljárásokat 

200 láb és 400 láb között 20°, és 400 láb felett legfeljebb 30°-os megnövelt dőlésszögek 

használata esetén (Lásd az OPS 1.495 (c) pont (3) albekezdésének 1. függelékét).  

 

(4) Megfelelő tartalékot kell biztosítani a dőlésszögnek az üzemi sebességre és a repülési 

útvonalra gyakorolt hatására, beleértve a megnövekedett üzemi sebesség miatti 

távolságnöveléseket. 

 

(d) A fenti (a) albekezdés betartásának alkalmazásakor, amikor a szándékolt repülési útvonal nem 

igényel 15°–nál nagyobb irányváltoztatásokat (track), az üzemben tartónak nem kell 

figyelembe vennie azokat az akadályokat, amelyek oldaltávolsága nagyobb a következőknél: 

 

(1) 300 m, ha a pilóta képes a szükséges navigációs pontosságot tartani az akadály 

számításba vételi körzetében; vagy 

 

(2) 600 m az összes többi feltételekkel folytatott repülés esetén. 
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(e) A fenti (a) albekezdés betartásának alkalmazásakor, amikor a szándékolt repülési útvonal 

(track) 15°–nál nagyobb irányváltoztatásokat igényel, az üzemben tartónak nem kell 

figyelembe vennie azokat az akadályokat, amelyek oldaltávolsága nagyobb a következőknél: 

 

(1) 600 m, ha a pilóta képes a szükséges navigációs pontosságot tartani az akadály 

számításba vételi körzetében; vagy 

 

(2) 900 m az összes többi feltételekkel folytatott repülés esetén. 

 

(f) Az üzemben tartó dolgozzon ki eljárásokat az előre nem látható körülményekre, hogy 

megfeleljen az OPS 1.495 követelményeinek és biztonságos útvonalat biztosítson, amely 

elkerüli az akadályokat, hogy a repülőgép vagy be tudja tartani az OPS 1.500 repülés közbeni 

előírásait, vagy szálljon le a kiinduló repülőtéren, vagy egy felszállási kitérő repülőtéren. 

 

OPS 1.500 

Útközben – Egy hajtómű üzemképtelensége 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a repülés közben várható meteorológiai 

körülményeknek megfelelő, a Repülőgép Üzemben Tartási Kézikönyvben jóváhagyott, 

útközben egy üzemképtelen hajtóművel teljesítendő nettó repülési útvonal adatai teljesítsék 

vagy a (b) vagy a (c) albekezdés követelményeit az útvonal minden pontján. A nettó repülési 

útvonal gradiense legyen pozitív 1500 lábbal azon repülőtér fölött, ahol a hajtómű 

meghibásodása után a leszállást feltételezik. A jégtelenítő rendszerek működését igénylő 

meteorológiai körülmények között figyelembe kell venni használatuk hatását a nettó repülési 

útvonalra. 
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(b) A nettó repülési útvonal gradiense legyen pozitív legalább 1000 m magasságon a terep és az 

útvonal mentén a tervezett repülési pálya mindkét oldalán 9,3 km (5 tengeri mérföld) 

távolságon belül lévő összes akadály fölött. 

 

(c) A nettó repülési útvonal biztosítsa a repülőgép számára a repülés folytatását az utazórepülés 

magasságáról arra a repülőtérre, ahol a leszállás végrehajtható az OPS 1.515 és 1.520 közül az 

alkalmazható előírásai szerint úgy, hogy a nettó repülési útvonal legalább 2000 láb függőleges 

távolságra elkerülje a terepet és az útvonal mentén a tervezett repülési pálya mindkét oldalán 

9,3 km (5 tengeri mérföld) távolságon belül lévő összes akadályt, az alábbi (1)-(4) pontokban 

leírtakkal összhangban: 

 

(1) A hajtómű meghibásodását az útvonal legkritikusabb pontján kell feltételezni; 

 

(2) Figyelembe kell venni a szél hatását a repülési útvonalra; 

 

(3) Az üzemanyag-eldobás olyan mértékben engedélyezett, amely megfelel a repülőtér 

szükséges üzemanyagtartalékkal történő elérésének biztonságos eljárások használata 

esetén; és 

 

(4) A repülőtér, ahol a hajtómű meghibásodása után a leszállást feltételezik, feleljen meg a 

következő feltételeknek: 

 

(i) Teljesítik a várható leszállási tömeghez tartozó teljesítménykövetelményeket; és 

 

(ii) Az időjárásjelentések vagy előrejelzések vagy azok bármely kombinációja és a 

repülőtéri állapotjelentések azt jelzik, hogy a leszállás becsült időpontjában 

biztonságos leszállást lehet végrehajtani. 
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(d) Az OPS 1.500-nak való megfelelés alkalmazásakor az üzemben tartó növelje meg a fenti (b) 

és (c) albekezdések szélességi határait 18,5 km-re (10 tengeri mérföldre), ha a navigációs 

pontosság nem éri el a 95%-os behatárolási (containment) szintet. 

 

OPS 1.505 

Útközben – Három vagy több hajtóműves repülőgépek, két hajtómű üzemképtelen 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy egy három vagy több hajtóművel 

rendelkező repülőgép szándékolt pályáján sehol sem lesz az összes hajtóművel standard 

hőmérsékleten szélcsendben hosszú távon elérhető utazósebességgel 90 percnél távolabb egy 

olyan repülőtértől, amely megfelel a várható leszállási tömegre vonatkozó 

teljesítménykövetelményeknek, kivéve, ha megfelel az alábbi (b)-(f) albekezdéseknek. 

 

(b) A nettó repülési útvonal szakaszának két üzemképtelen hajtóművel adatai tegyék lehetővé, 

hogy a repülőgép folytassa a repülést a várható meteorológiai körülmények között attól a 

ponttól, ahol a két hajtómű egyszerre jelentkező meghibásodását feltételezik, egy olyan 

repülőtérre, ahol le lehet szállni és teljesen meg lehet állni a két üzemképtelen hajtóművel 

történő leszállásra előírt eljárás használatával. A nettó repülési útvonal legalább 2000 láb 

függőleges távolságra kerülje el a terepet és az útvonal mentén a tervezett repülési pálya 

mindkét oldalán 9,3 km (5 tengeri mérföld) távolságon belül lévő összes akadályt. A 

jégtelenítő rendszerek működését igénylő meteorológiai körülmények között és 

magasságokon figyelembe kell venni használatuk hatását a nettó repülési útvonalra. Ha a 

navigációs pontosság nem éri el a 95%-os behatárolási (containment) szintet, az üzemben 

tartó növelje meg a fenti szélességi határokat 18,5 km-re (10 tengeri mérföldre). 
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(c) A két hajtómű meghibásodását az útvonal azon szakaszának a legkritikusabb pontján kell 

feltételezni, amelyen a repülőgép az összes hajtóművel standard hőmérsékleten szélcsendben 

hosszú távon elérhető utazósebességgel 90 percnél távolabb egy olyan repülőtértől, amely 

megfelel a várható leszállási tömegre vonatkozó teljesítménykövetelményeknek. 

 

(d) A nettó repülési útvonal gradiense legyen pozitív 1500 lábbal azon repülőtér fölött, ahol a két 

hajtómű meghibásodása után a leszállást feltételezik. 

 

(e) Az üzemanyag-eldobás olyan mértékben engedélyezett, amely megfelel a repülőtér szükséges 

üzemanyagtartalékkal történő elérésének biztonságos eljárások használata esetén. 

 

(f) A repülőgép várható tömege azon a helyen, ahol a két hajtómű meghibásodását feltételezik, 

nem lehet kevesebb annál, ami tartalmazza a repülés folytatásához elegendő üzemanyagot 

azon repülőtérig, ahol a leszállás végrehajtása várható, valamint a megérkezéshez közvetlenül 

a leszállási hely fölé legalább 1500 lábra, majd ezt követően vízszintes repüléshez 15 percig. 

 

OPS 1.510 

Leszállás – Cél- és kitérő repülőterek 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a repülőgépnek az OPS 1.475 (a) 

pontjával összhangban meghatározott leszálló tömege ne haladja meg a cél- és kitérő 

repülőtéren történő becsült leszállási időpontban várható magasságra és környezeti 

hőmérsékletre előírt legnagyobb leszálló tömeget. 
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(b) 2,5%-nál nagyobb megszakított megközelítési gradienssel történő műszeres megközelítések 

esetén az üzemben tartó győződjön meg arról, hogy a repülőgép várható leszálló tömege 

lehetővé tesz egy megszakított megközelítést legalább az egy üzemképtelen hajtóművel 

végzett megszakított megközelítés konfigurációjának és sebességének (lásd a nagy 

repülőgépek Légialkalmassági Bizonyítvánnyal történő ellátására vonatkozó követelményeit) 

gradiensével azonos emelkedési gradienssel. Egy alternatív módszer használatát a Hatóságnak 

kell jóváhagynia. 

 

(c) 200 láb alatti elhatározási magasságú műszeres megközelítésekre az üzemben tartó 

ellenőrizze, hogy a repülőgép várható leszálló tömege lehetővé tesz-e üzemképtelen kritikus 

hajtóművel és az átstartoláshoz használt sebességel és konfigurációban egy legalább 2,5%-os 

vagy a közzétett mértékű megszakított megközelítés emelkedési gradienst, amelyik nagyobb 

(lásd a CS AWO 243-at). Egy alternatív módszer használatát a Hatóságnak kell jóváhagynia. 

 

OPS 1.515 

Leszállás – Száraz kifutópályák 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a repülőgépnek a cél- és kitérő 

repülőtéren történő becsült leszállási időpontban az OPS 1.475 (a) pontjával összhangban 

meghatározott leszálló tömege tegyen lehetővé egy teljes megállásos leszállást (full stop 

landing)a pályaküszöb fölött 50 lábról: 

 

(1) sugárhajtású repülőgépekre a rendelkezésre álló leszállási úthossz 60%-án belül; vagy 

 

(2) turbólégcsavaros repülőgépekre a rendelkezésre álló leszállási úthossz 70%-án belül; 
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(3) Meredek megközelítési eljárások esetén a Hatóság engedélyezheti a fenti (a) pont (1) és 

(2) albekezdései közül a megfelelővel összhangban meghatározott leszállási úthossz 

adatok alkalmazását, 50 láb alatti, de legalább 35 láb ablakmagasságot (screen height) 

alapul véve. (Lásd az OPS 1.515 (a) pont (3) bekezdésének 1. függelékét);  

 

(4) A fenti (a) pont (1) és (2) albekezdései betartásának alkalmazásához a Hatóság 

kivételesen engedélyezheti, ha meggyőződött szükségességéről (lásd az 1. függeléket), 

rövid leszállási úthossz üzemeltetés használatát az 1. és 2. függelékkel és valamennyi 

olyan további feltétellel összhangban, amelyeket a Hatóság szükségesnek ítél az adott 

esetben egy elfogadható biztonsági szint eléréséhez. 

 

(b) A fenti (a) albekezdés betartásának alkalmazásakor az üzemben tartó a következőket vegye 

figyelembe: 

 

(1) A magasságot a repülőtéren; 

 

(2) A szembeszél összetevő legfeljebb 50%-át vagy a hátszél összetevő legalább 150%-át; 

és 

 

(3) A kifutópálya lejtését a leszállás irányába, ha +/-2%-nál nagyobb. 
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(c) A fenti (a) albekezdés betartásának alkalmazásakor a következőket kell feltételezni: 

 

(1) a repülőgép a legkedvezőbb kifutópályán fog leszállni szélcsendben; és 

 

(2) a repülőgép azon a kifutópályán fog leszállni, amelyet a legvalószínűbben kijelölnek a 

várható szélsebességet és –irányt és a repülőgép földi kiszolgálási jellemzőit és más 

tényezőket, mint a leszállást segítő eszközöket és a terepet figyelembe véve. 

 

(d) Ha az üzemben tartó nem tudja betartani a fenti (c) pont (1) albekezdését egy egy 

kifutópályával rendelkező repülőtérre, ahol a leszállás egy adott szélösszetevőtől függ, egy 

repülőgép akkor indítható el, ha 2 olyan kitérő repülőtér van kijelölve, amelyek az (a), (b) és 

(c) albekezdések teljes betartását teszik lehetővé. A megközelítés megkezdése előtt a 

célrepülőtéren való leszálláshoz a parancsnok győződjön meg arról, hogy a leszállás az OPS 

1.510-nek és a fenti (a) és (b) albekezdéseknek teljesen megfelelően hajtható végre. 

 

(e) Ha az üzemben tartó nem képes batartani a fenti (c) pont (2) albekezdését a célrepülőtérre, a 

repülőgép akkor indítható el, ha egy olyan kitérő repülőtér van kijelölve, amely az (a), (b) és 

(c) albekezdéseknek való teljes megfelelést tesz lehetővé. 

 

OPS 1.520 

Leszállás – Nedves és szennyezett kifutópályák 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy ha a megfelelő időjárásjelentések vagy 

előrejelzések vagy azok kombinációja azt jelzi, hogy a feltételezett érkezési időpontban a 

kifutópálya nedves lehet, a rendelkezésre álló leszállási úthossz az OPS 1.515-tel összhangban 

meghatározott előírt leszállási úthossznak legalább 115%-a legyen. 
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(b) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy ha a megfelelő időjárásjelentések vagy 

előrejelzések vagy azok kombinációja azt jelzi, hogy a feltételezett érkezési időpontban a 

kifutópálya szennyezett lehet, a rendelkezésre álló leszállási úthossz legalább a fenti (a) 

albekezdéssel összhangban megállapított és a jóváhagyott szennyezett leszállási úthossz 

adatokkal vagy a Hatóság által jóváhagyott egyenértékesükkel megállapított leszállási úthossz 

legalább 115%-a közül a nagyobbik legyen. 

 

(c) Használható a fenti (a) albekezdés által előírtnál rövidebb, de legalább az OPS 1.515 (a) 

pontja által szükséges leszállási úthossz egy nedves kifutópályán, ha a Repülőgép Üzemben 

Tartási Kézikönyv specifikus további információt tartalmaz a leszállási úthosszakról nedves 

kifutópályákra. 

 

(d) Használható a fenti (b) albekezdés által előírtnál rövidebb, de legalább az OPS 1.515 (a) 

pontja által szükséges leszállási úthossz egy szennyezett kifutópályán, ha a Repülőgép 

Üzemben Tartási Kézikönyv specifikus további információt tartalmaz a leszállási 

úthosszakról szennyezett kifutópályákra. 

 

(e) A fenti (a), (b) és (c) albekezdések betartásának alkalmazásakor az OPS 1.515 kritériumait 

kell megfelelően alkalmazni, kivéve, hogy a fenti (b) albekezdésre nem kell alkalmazni az 

OPS 1.515 (a) pont (1) és (2) albekezdéseit. 
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Az OPS 1.495 (c) pont (3) albekezdés 1. függeléke 

Megnövelt dőlésszögek jóváhagyása 

 

(a) Külön jóváhagyást igénylő megnövelt dőlésszögek használatához a következő feltételeknek 

kell megfelelni: 

 

(1) A Repülőgép Üzemben Tartási Kézikönyv tartalmazzon jóváhagyott adatokat az üzemi 

sebesség és adatok szükséges növelésére, hogy lehetővé tegye a repülési útvonal 

megszerkesztését a megnövelt dőlésszögek és sebességek figyelembevételével. 

 

(2) Vizuális útmutatás álljon rendelkezésre a navigálás pontosságához.  

 

(3) Az időjárási minimumokat és szél határértékeket elő kell írni és a Hatóságnak jóvá kell 

hagyni minden kifutópályára. 

(4) Oktatás az OPS 1.975-tel összhangban.  

 

Az OPS 1.515 (a) pont (3) albekezdés 1. függeléke 

Meredek megközelítési eljárások 

 

(a) A hatóság jóváhagyhatja meredek megközelítési eljárások alkalmazását 4,5°-os, vagy ennél 

nagyobb siklópálya szögekkel, 50 láb alatti de legalább 35 láb ablakmagasság (screen height) 

esetén ha a következő feltételek teljesülnek: 

 

(1) A repülőgép Üzemben Tartási Kézikönyv írja elő a legnagyobb jóváhagyott siklópálya 

szöget, valamennyi többi korlátozást, a normál, rendkívüli és vészhelyzeti eljárásokat a 

meredek megközelítéshez úgy mint a repülőtér hosszadatainak a módosításait meredek 

megközelítési feltételek alkalmazásakor; 
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(2) Legalább vizuális siklópálya jelző rendszert magába foglaló alkalmas siklópálya 

referenciák rendszerének kell rendelkezésre állnia minden repülőtéren, amelyen 

meredek megközelítési eljárásokat szándékoznak alkalmazni; és 

 

(3) Elő kell írni és jóvá kell hagyni az időjárási minimumokat minden meredek 

megközelítéshez használandó kifutópályára. A következőket kell figyelembe venni: 

 

(i) az akadályok helyzetét; 

 

(ii) a siklópálya referencia és a kifutópálya útmutatások (guidance) típusát, mint 

amilyenek a vizuális segédeszközök, MLS, 3D–NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB; 

 

(iii) a DH-n és MDA-n szükséges minimális vizuális referenciát; 

 

(iv) a rendelkezésre álló fedélzeti berendezéseket; 

 

(v) a pilóták minősítését és speciális szoktatását a repülőtérhez (special aerodrome 

familiarisation); 

 

(vi) a Repülőgép Üzemben Tartási Kézikönyv korlátozásait és eljárásait; és 

 

(vii) a megszakított megközelítés kritériumait. 
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Az OPS 1.515 (a) pont (4) albekezdés 1. függeléke 

Rövid leszállási úthossz üzemeltetés 

(a) A OPS 1. 515 (a)(4) albekezdésének alkalmazásában az engedélyezett leszálló tömeg 

kiszámításához használt távolság a biztonságosnak nyilvánított terület használható hosszát 

plusz a rendelkezésre álló közölt leszállási úthosszat tartalmazza. A Hatóság a következő 

feltételekkel összhangban engedélyezheti ezt az üzemeltetést: 

 

(1) A rövid úthosszú leszállási üzemeltetés szükségességének bemutatása. Az üzemeltetésre 

világos közérdeknek és üzemeltetési szükségességnek kell fennállnia, vagy a repülőtér 

távoli volta, vagy a kifutópálya meghosszabbításának fizikai korlátai miatt. 

 

(2) Repülőgép és üzemeltetési fetételek. 

 

(i) A rövid úthosszú leszállási üzemeltetést csak olyan repülőgépekre hagyják jóvá, 

amelyeken a függőleges távolság a pilóta szemének látósugara és a kerekek 

legalacsonyabb részének pályája között a repülőgép normál siklópályáján nem 

haladja meg a 3 métert. 

 

(ii) A repülőtéri üzemeltetési minimumok megállapításakor a látótávolság/RVR nem 

lehet 1,5 km-nél kisebb. Emellett a szélre vonatkozó korlátozásokat elő kell írni az 

Üzemben Tartási Kézikönyvben. 

 

(iii) A pilóták minimális gyakorlatát, az oktatási követelményeket és a speciális 

szoktatást a repülőtérhez (special aerodrome familiarisation) ilyen üzemeltetésre 

az Üzemben Tartási Kézikönyvben kell előírni. 
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(3) Feltételezendő, hogy a biztonságosnak nyilvánított terület kezdete fölötti keresztezési 

magasság 50 láb. 

 
(4) További feltételek. A Hatóság előírhat olyan további feltételeket, amelyeket 

szükségesnek ítél meg a biztonságos üzemeltetéshez figyelembe véve a repülőgéptípus 
jellemzőit, a megközelítési terület domborzati jellemzőit, a rendelkezésre álló 
megközelítési segédeszközöket és a megszakított megközelítés/meggátolt leszállás 
(baulked landing) megfontolásait. Ilyen további feltétel lehet például a VASI/PAPI 
típusú vizuális lejtésjelző rendszer (slope indicator system) előírása. 

 
Az OPS 1.515 (a) pont (4) albekezdés 2. függeléke 

Repülőtér kritériumai a rövid úthosszú leszálláshoz 

 
(a) A biztonságos terület használatát a repülőtéri hatóságnak jóvá kell hagynia. 
 
(b) Az 1.515 (a) pont (4) albekezdés és ezen függelék előírásai szerint a biztonságosnak 

nyilvánított terület használható hossza nem haladhatja meg a 90 métert. 
 
(c) A biztonságosnak nyilvánított terület szélessége legalább a kifutópálya szélességének 

kétszerese és a szárnyfesztávolság kétszerese közül a nagyobbik legyen a meghosszabbított 
kifutópálya középvonalától számítva. 
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(d) A biztonságosnak nyilvánított területnek mentesnek kell lennie az akadályoktól és 
bemélyedésektől, amelyek veszélyeztetnének egy, a kifutópályát alácélzó (undershooting) 
repülőgépet és a biztonságosnak nyilvánított területen nem lehet semmilyen mozgó tárgy 
amíg a kifutópályát rövid úthosszú leszállási üzemeltetésre használják. 

 
(e) A biztonságosnak nyilvánított terület lejtése nem haladhatja meg felfelé az 5%-ot és lefelé a 

2%-ot a leszállás irányában. 
 
(f) Ennek az üzemeltetésnek a céljaira az OPS 1.480 (a) pont (5) albekezdésének 

nyomószilárdsági követelményét nem kell alkalmazni a biztonságosnak nyilvánított területre. 
 

H. RÉSZ 

„B” TELJESÍTMÉNY OSZTÁLY 

 

OPS 1.525 

Általános 

 

(a) Az üzemben tartó ne üzemeltessen egy hajtóműves repülőgépet: 

 

(1) éjszaka; vagy 

 

(2) műszeres meteorológiai körülmények között, csak a speciális látva repülési szabályok 

szerint. 

 

Megjegyzés: Az egy hajtóműves repülőgépek üzemeltetésének korlátozásait az OPS 

1.240 (a) pont (6) albekezdése tárgyalja. 

 



 
13376/1/05 REV 1  VL/ah 184 
MELLÉKLET DG C III  HU 

(b) Az üzemben tartó egy hajtóműves repülőgépként kezelje azokat a két hajtóműves 

repülőgépeket, amelyek nem felelnek meg az OPS 1.525 (b) pont 1. függeléke szerinti 

emelkedési követelményeinek. 

 

OPS 1.530 

Felszállás 

 

(a) Az üzemben tartó biztosítsa, hogy a felszálló tömeg ne haladja meg a Repülőgép Üzemben 

Tartási Kézikönyvben a felszálláshoz használni szándékozott repülőtér nyomásmagasságára 

és az ottani környezeti hőmérsékletre előírt maximális felszálló tömeget. 

 

(b) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a Repülőgép Üzemben Tartási 

Kézikönyvben előírt módosítatlan (unfactored) felszállási úthossz ne haladja meg a 

következőket: 

 

(1) Ha egy 1,25-ös tényezővel szorozzák, a rendelkezésre álló nekifutás hosszát; vagy 

 

(2) Ha végbiztonsági pálya (stop way) és/vagy leszállási biztonsági sáv áll rendelkezésre, a 

következőt: 

 

(i) a rendelkezésre álló nekifutás hosszát; 

 

(ii) ha egy 1,15-ös tényezővel szorozzák, a rendelkezésre álló felszállási úthosszat; és 

 

(iii) ha egy 1.3-as tényezővel szorozzák, a rendelkezésre álló gyorsulási-megállási 

távolságot. 
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(c) A fenti (b) albekezdés betartásának alkalmazásakor az üzemben tartó vegye figyelembe a 

következőket: 

 
(1) a repülőgép tömegét a felszállási nekifutás megkezdésekor; 
 
(2) a repülőtér barometrikus / nyomás magasságát; 
 
(3) a repülőtéren uralkodó környezeti hőmérsékletet; 
 
(4) a kifutópálya felületének állapotát és a kifutópálya felületének típusát 
 
(5) a kifutópálya lejtését a felszállás irányába és 
 
(6) a jelentett szembeszél összetevő legfeljebb 50%-át vagy a jelentett hátszél összetevő 

legalább 150%-át. 
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OPS 1.535 

Akadálymentesség felszálláskor – Több hajtóműves repülőgépek 

 
(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a két vagy több hajtóművel rendelkező 

repülőgépek jelen albekezdéssel összhangban meghatározott felszállási repülési útvonala 

függőlegesen legalább 50 láb távolságban vagy vízszintesen legalább 90 m plusz 0.125*D 

távolságban elkerül minden akadályt, ahol D az a vízszintes távolság, amelyet a repülőgép 

megtett a rendelkezésre álló felszállási úthossz végétől vagy a felszállási úthossz végétől, ha a 

rendelkezésre álló felszállási úthossz vége előtt egy fordulást terveznek, kivéve az alábbi (b) 

és (c) albekezdések előírásait. 60 m-nél kisebb szárny-fesztávolságú repülőgépek esetén 

használható a repülőgép fél szárny-fesztávolsága plusz 60 m plusz 0.125*D vízszintes 

akadály elkerülési távolság. A fenti (a) albekezdés betartásának alkalmazásakor a 

következőket kell feltételezni: 

 

(1) a felszállási repülési útvonal az OPS 1.530 (b) pontja által szükséges felszállási úthossz 

végén 50 lábbal kezdődik a talajfelszín felett és 1500 láb magasságban a talajfelszín 

felett ér véget; 

 

(2) a repülőgép nem dönthető be, mielőtt a repülőgép el nem érte az 50 láb magasságot e 

talajfelszín felett és utána a dőlésszög nem haladja meg a 15°-ot; 

 

(3) a kritikus hajtómű meghibásodása az összes hajtóművel végzett felszállás repülési 

útvonalának azon pontján következik be, ahol az akadályok elkerülését szolgáló vizuális 

referenciák elvesztése várható; 
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(4) a felszállási repülési útvonal gradiense 50 lábtól a feltételezett hajtómű meghibásodásig 

egyenlő az összes hajtóművel végzett emelkedés és az repülés közbeni konfigurációra 

történő átmenet átlagos gradiensének 0,77-es tényezővel megszorzott értékével; és  

 

(5) a felszállási repülési útvonal gradiense a fenti (4) albekezdéssel összhangban elért 

magasságtól a felszállási repülési útvonal végéig egyenlő az egy üzemképtelen 

hajtóművel végzett útközbeni emelkedés Repülőgép Üzemben Tartási Kézikönyvben 

jelzett gradiensével. 

 

(b) A fenti (a) albekezdés betartásának alkalmazásakor, amikor a szándékolt repülési útvonal nem 

igényel 15°–nál nagyobb irányváltoztatásokat, az üzemben tartónak nem kell figyelembe 

vennie azokat az akadályokat, amelyek oldaltávolsága nagyobb a következőknél: 

 

(1) 300 m, ha a repülést vizuális útvonalnavigációt lehetővé tevő feltételek között végzik, 

vagy ha rendelkezésre állnak olyan navigációs segédeszközök, amelyek lehetővé teszik 

a pilótának, hogy a tervezett repülési útvonalat ugyanazon pontossággal tartsa (Lásd az 

OPS 1.535 (b) pont (1) és (c) pont (1) albekezdések 1. függelékét); vagy 

 

(2) 600 m, az összes többi feltételekkel folytatott repülés esetén. 
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(c) A fenti (a) albekezdés betartásának alkalmazásakor, amikor a szándékolt repülési útvonal 

15°–nál nagyobb irányváltoztatásokat igényel, az üzemben tartónak nem kell figyelembe 

vennie azokat az akadályokat, amelyek oldaltávolsága nagyobb a következőknél: 

 

(1) 600 m vizuális útvonalnavigációt lehetővé tevő feltételek közötti repülés esetén (Lásd 

az OPS 1.535 (b) pont (1) és (c) pont (1) albekezdések 1. függelékét); 

 

(2) 900 m az összes többi feltételekkel folytatott repülés esetén. 

 

(d) A fenti (a), (b) és (c) albekezdéseknek való megfelelés alkalmazásakor az üzemben tartó a 

következőket vegye figyelembe: 

 

(1) a repülőgép tömegét a felszállási nekifutás megkezdésekor; 

 

(2) a repülőtér barometrikus / nyomás magasságát; 

 

(3) a repülőtéren uralkodó környezeti hőmérsékletet; és 

 

(4) a jelentett szembeszél összetevő legfeljebb 50%-át vagy a jelentett hátszél összetevő 

legalább 150%-át. 
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OPS 1.540 

Útvonal – Több hajtóműves repülőgépek 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a repülőgép képes a repülésre várható 

meteorológiai körülmények között és egy hajtómű meghibásodása esetén folytatni a repülést a 

többi hajtómű legnagyobb előírt folyamatos teljesítménye mellett az Üzemben Tartási 

Kézikönyvben a biztonságos repülésre előírt vonatkozó legkisebb magasságok felett 1000 láb 

magasságig egy olyan repülőtér felett, amelyen a teljesíteni tudják a 

teljesítménykövetelményeket.  

 

(b) A fenti (a) albekezdés betartásának alkalmazásakor: 

 

(1) Nem szabad feltételezni, hogy a repülőgép magasabban repül annál a magasságnál, ahol 

az emelkedési sebesség 300 láb/perc valamennyi hajtómű előirt legnagyobb folyamatos 

teljesítményen történő működésekor; és 

 

(2) a feltételezett repülés közbeni gradiens egy üzemképtelen hajtóművel való süllyedés 

vagy emelkedés bruttó gradiense legyen, amelyiket végzik, megnövelve, illetve 

lecsökkentve egy 0,5%-os gradienssel. 
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OPS 1.542 

Útvonal – Egy hajtóműves repülőgépek 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a repülőgép képes legyen a repülésre 

várható meteorológiai körülmények között és a hajtómű meghibásodása esetén elérni egy 

olyan helyre, ahol biztonságos kényszerleszállást lehet végrehajtani. Szárazföldi 

repülőgépekre egy szárazföldi hely szükséges, kivéve, ha a Hatóság mást hagyott jóvá. 

 

(b) A fenti (a) albekezdés betartásának alkalmazásakor: 

 

(1) nem szabad feltételezni, hogy a repülőgép magasabban repül annál a magasságnál, ahol 

az emelkedési sebesség 300 láb/perc a hajtómű előirt legnagyobb folyamatos 

teljesítményen történő működésekor; és 

 

(2) a feltételezett repülés közbeni gradiens a süllyedés bruttó gradiense legyen, megnövelve 

egy 0,5%-os gradienssel. 

 

OPS 1.545 

Leszállás – Cél- és kitérő repülőterek 

 

Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a repülőgépnek az OPS 1.475 (a) pontjával 

összhangban meghatározott leszálló tömege ne haladja meg a cél- és kitérő repülőtéren történő 

várható leszállási időpontban várható magasságra és környezeti hőmérsékletre előírt legnagyobb 

leszálló tömeget. 
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OPS 1.550 

Leszállás – Száraz kifutópálya 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a repülőgépnek a várható leszállási 

időpontra az OPS 1.475 (a) pontjával összhangban meghatározott leszálló tömege tegyen 

lehetővé egy teljes megállásos leszállást a pályaküszöb fölött 50 lábról a rendelkezésre álló 

leszállási úthossz 70%-án belül a cél- és kitérő repülőtéren. 

 

(1) A Hatóság engedélyezheti ezzel a bekezdéssel összhangban meghatározott leszállási 

úthossz adatok alkalmazását, 50 láb alatti, de legalább 35 láb ablakmagasságot (screen 

height) alapul véve. (Lásd az OPS 1.550 (a) pontjának 1. függelékét);  

 

(2) A Hatóság engedélyezhet rövid leszállási úthosszú üzemeltetést az OPS 1.550 (a) 

bekezdése 2. függelékének feltételeivel összhangban. 

(b) A fenti (a) albekezdés betartásának alkalmazásakor az üzemben tartó vegye figyelembe a 

következőket: 

 

(1) a repülőtér magasságát; 

 

(2) az szembeszél összetevő legfeljebb 50%-át vagy a hátszél összetevő legalább 150%-át. 
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(3) a kifutópálya felületének állapotát és a kifutópálya felületének típusát; és 

 

(4) a kifutópálya lejtését a leszállás irányába; 

 

(c) Egy repülőgépnek a fenti (a) albekezdéssel összhangban történő elindításához fel kell 

tételezni a következőket: 

 

(1) a repülőgép a legkedvezőbb kifutópályán fog leszállni szélcsendben; és 

 

(2) a repülőgép azon a kifutópályán fog leszállni, amelyet a legvalószínűbben kijelölnek a 

valószínű szélsebességet és –irányt és a repülőgép földi kiszolgálási jellemzőit és más 

tényezőket, mint a leszállást segítő eszközöket és a terepet figyelembe véve.  

 

(d) Ha az üzemben tartó nem képes batartani a fenti (c) pont (2) albekezdését a célrepülőtérre, a 

repülőgép akkor indítható el, ha egy olyan kitérő repülőtér van kijelölve, amely az (a), (b) és 

(c) albekezdéseknek való teljes megfelelést tesz lehetővé. 

 

OPS 1.555 

Leszállás – Nedves és szennyezett kifutópályák 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy ha a megfelelő időjárásjelentések vagy 

előrejelzések vagy azok kombinációja azt jelzi, hogy a várható érkezési időpontban a 

kifutópálya nedves lehet, a rendelkezésre álló leszállási úthossz legalább az OPS 1.550-nel 

összhangban meghatározott szükséges leszállási úthossz 1,15-ös tényezővel szorzott értéke 

legyen. 
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(b) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy ha a megfelelő időjárásjelentések vagy 

előrejelzések vagy azok kombinációja azt jelzi, hogy a feltételezett érkezési időpontban a 

kifutópálya szennyezett lehet, a Hatóság számára ezen körülményekre elfogadható adatok 

használatával meghatározott leszállási úthossz ne haladja meg a rendelkezésre álló leszállási 

úthosszat. 

 

(c) Használható a fenti (a) albekezdés által előírtnál rövidebb, de legalább az OPS 1.550 (a) által 

szükséges leszállási úthossz egy nedves kifutópályán, ha a Repülőgép Üzemben Tartási 

Kézikönyv specifikus további információt tartalmaz a leszállási úthosszakról nedves 

kifutópályákra. 

 

Az OPS 1.525 (b) pontjának 1. függeléke 

Általános – Felszálló és leszállási emelkedés 

 

(Ennek a függeléknek a követelményei az 1994. március 11-én hatályos JAR–23.63 (c)(1) 

albekezdésén és a JAR–23.63 (c)(2) albekezdésén alapulnak) 

 

(a) Felszálló emelkedés 

 

(1) Minden hajtómű működik 

 

(i) A felszállás után az emelkedés állandó gradiense legyen legalább 4% a 

következők mellett: 

 

(A) minden hajtómű felszálló teljesítményen; 
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(B) a futómű kibocsátva, kivéve, ha a futómű legfeljebb 7 másodperc alatt 

behúzható, ekkor feltételezhető, hogy be van húzva; 

 

(C) a fékszárnyak felszálló helyzetben; és 

 

(D) az emelkedési sebesség legalább az 1,1 VMC és 1,2 VS1.közül a nagyobb. 

 

(2) Egy üzemképtelen hajtóművel 

 

(i) A folyamatos emelkedési gradiens legyen mérhetően pozitív 400 lábbal a felszálló 

talajfelszín felett a következők mellett: 

 

(A) a kritikus hajtómű üzemképtelen és légcsavarja minimális ellenállású 

(vitorla) helyzetben; 

 

(B) a megmaradt hajtómű felszálló teljesítményen; 

 

(C) a futómű behúzva; 

 

(D) a fékszárnyak felszálló helyzetben; és 

 

(E) az emelkedési sebesség egyenlő az 50 lábnál elérttel. 
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(ii) A folyamatos emelkedési gradiens legalább 0,75% legyen 1500 lábbal a felszálló 

talajfelszín felett a következők mellett: 

 

(A) a kritikus hajtómű üzemképtelen és légcsavarja minimális ellenállású 

helyzetben; 

 

(B) a megmaradt hajtómű legfeljebb maximális folyamatos teljesítményen; 

 

(C) a futómű behúzva; 

 

(D) a fékszárnyak behúzva; és 

 

(E) az emelkedési sebesség legalább 1,2 VS1. 

 

(b) Leszállási emelkedés 

 

(1) Minden hajtómű működik 

 

(i) A folyamatos emelkedési gradiens legyen legalább 2,5% a következők mellett: 

 

(A) nem nagyobb tolóerő vagy teljesítmény, mint amely 8 másodperccel a 

teljesítményszabályozóknak a minimális repülési alapteljesítmény-

helyzetből történő elmozdításának megkezdése után rendelkezésre áll; 



 
13376/1/05 REV 1  VL/ah 196 
MELLÉKLET DG C III  HU 

(B) a futómű kibocsátott helyzetben; 

 

(C) a fékszárnyak leszállási helyzetben; és 

 

(D) az emelkedési sebesség egyenlő VREF-fel. 

 

(2) Egy hajtómű üzemképtelen 

 

(i) a folyamatos emelkedési gradiens legalább 0,75% legyen 1500 lábbal a felszállási 

talajfelszín felett a következők mellett: 

 

(A)a kritikus hajtómű üzemképtelen és légcsavarja minimális ellenállású (vitorla) 

helyzetben; 

 

(B) a megmaradt hajtómű legfeljebb maximális folyamatos teljesítményen; 

 

(C) a futómű behúzva; 

 

(D) a fékszárnyak behúzva; és 

 

(E) az emelkedési sebesség legalább 1,2 VS1. 
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Az OPS 1.535 (b) pont (1) és (c) pont (1) albekezdései 1. függeléke 

Felszállási repülési útvonal – Vizuális útvonal navigáció 

 

A vizuális útvonal navigáció lehetővé tételéhez az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy 

az üzemeltetéskor fennálló időjárási körülmények, ideértve a felhőalapot és a látótávolságot, 

olyanok legyenek, hogy az akadályok és/vagy föld referenciapontjai láthatóak és azonosíthatóak 

legyenek. Az Üzemben Tartási Kézikönyv írja elő az érintett repülőterekre a minimális időjárási 

feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy a hajózószemélyzet folyamatosan meghatározza a 

repülési útvonalat a földi referenciapontokhoz képest, hogy az akadályok és a terep biztonságos 

elkerülését biztosítsa a következőképpen: 

 

(a) Az eljárást jól meg kell határozni a földi referenciapontok vonatkozásában, hogy a repült 

pályát elemezni lehessen az akadálymentességi követelmények szempontjából; 

 

(b) Az eljárásnak a repülőgép képességeinek keretein belül kell lennie az előrehaladási sebesség, 

a dőlésszög és a szélhatások tekintetében; 

 

(c) Az eljárás írott és ábrás leírását biztosítani kell a hajózószemélyzet használatára; és 

 

(d) Elő kell írni a korlátozó környezeti feltételeket (pl. szél, felhő, látótávolság, nappal/éjszaka, 

környezeti világítás, akadályok kivilágítása). 
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Az OPS 1.550 (a) pontjának 1. függeléke 

Meredek megközelítési eljárások 

(a) A hatóság jóváhagyhatja meredek megközelítési eljárások alkalmazását 4,5°-os, vagy ennél 

nagyobb siklópálya szögekkel, 50 láb alatti, de legalább 35 láb ablakmagasság (screen height) 

esetén ha a következő feltételek teljesülnek: 

 

(1) A repülőgép Üzemben Tartási Kézikönyv írja elő a legnagyobb jóváhagyott siklópálya 

szöget, valamennyi többi korlátozást, a normál, rendkívüli és vészhelyzeti eljárásokat a 

meredek megközelítéshez és a repülőtéri hosszúsági adatok módosítását a meredek 

megközelítés feltételeinek alkalmazásakor; 

 

(2) Legalább vizuális siklópálya jelző rendszert magába foglaló alkalmas siklópálya 

referenciák rendszerének kell rendelkezésre állnia minden repülőtéren, amelyen 

meredek megközelítési eljárásokat szándékoznak alkalmazni; és 

 

(3) Elő kell írni és jóvá kell hagyni az időjárási minimumokat minden meredek 

megközelítéshez használatos kifutópályára. A következőket kell figyelembe venni: 

 

(i) az akadályok helyzetét; 

 

(ii) a siklópálya referencia és a kifutópálya útmutatások (guidance) típusát, mint 

amilyenek a vizuális segédeszközök, MLS, 3D–NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB; 

 

(iii) a DH-n és MDA-n szükséges minimális vizuális referenciát; 
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(iv) a rendelkezésre álló fedélzeti berendezéseket; 

 

(v) a pilóták minősítését és speciális szoktatását a repülőtérhez (special aerodrome 

familiarisation); 

 

(vi) a Repülőgép Üzemben Tartási Kézikönyv korlátozásait és eljárásait; és 

 

(vii) a megszakított megközelítés kritériumait. 

 

Az OPS 1. 550 (a) pontjának 2. függeléke 

Rövid leszállási úthossz üzemeltetés 

 

(a) Az OPS 1.550 (a) pont (2) albekezdésének alkalmazásában az engedélyezett leszálló tömeg 

kiszámításához használt távolság a biztonságosnak nyilvánított terület használható hosszát 

plusz a rendelkezésre álló közölt leszállási úthosszat tartalmazza. A Hatóság a következő 

feltételekkelösszhangban engedélyezheti ezt az üzemeltetést: 

 

(1) A biztonságosnak nyilvánított terület használatát a repülőtéri hatóságnak jóvá kell 

hagynia; 

 

(2) A biztonságosnak nyilvánított területnek mentesnek kell lennie az akadályoktól és 

bemélyedésektől, amelyek veszélyeztetnének egy, a kifutópályát alácélzó 

(undershooting) repülőgépet és a biztonságosnak nyilvánított területen nem lehet 

semmilyen mozgó tárgy amíg a kifutópályát rövid úthosszú leszállási üzemeltetésre 

használják; 
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(3) A biztonságosnak nyilvánított terület lejtése nem haladhatja meg felfelé az 5%-ot és 

lefelé a 2%-ot a leszállás irányában; 

 

(4) A e melléklet előírásai szerint biztonságosnak nyilvánított terület használható hossza 

nem haladhatja meg a 90 métert; 

 

(5) A biztonságosnak nyilvánított terület szélessége legalább a kifutópálya szélességének 

kétszerese legyen a meghosszabbított kifutópálya középvonalától számítva; 

 

(6) Feltételezendő, hogy a biztonságosnak nyilvánított terület használható hosszának 

kezdete fölötti keresztezési magasság legalább 50 láb. 

 

(7) Ennek az üzemeltetésnek a céljaira az OPS 1.480 (a) pont (5) albekezdésének 

nyomószilárdsági követelményét nem kell alkalmazni a biztonságosnak nyilvánított 

területre. 

 

(8) Elő kell írni és jóvá kell hagyni az időjárási minimumokat minden használandó 

kifutópályára és ezek nem lehetnek kisebbek, mint a VFR és a nem precíziós 

megközelítés minimumai közül a nagyobbak; 

 

(9) Elő kell írni a pilótákkal szembeni követelményeket (OPS 1.975 (a) pont hivatkozása); 

 

(10) A Hatóság előírhat olyan további feltételeket, amelyek szükségesek a biztonságos 

üzemeltetéshez figyelembe véve a repülőgéptípus jellemzőit, a megközelítési 

segédeszközöket és a megszakított megközelítés/meggátolt leszállás (baulked landing) 

megfontolásait. 
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I RÉSZ 

„C” TELJESÍTMÉNY OSZTÁLY 

 
OPS 1.560 

Általános 

 
Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a Repülőgép Üzemben Tartási Kézikönyvben 
jóváhagyott teljesítményadatokat az ezen rész követelményeinek való megfelelés meghatározásakor 
szükség szerint egészítsék ki a Hatóság számára elfogadható más adatokkal, ha a Repülőgép 
Üzemben Tartási Kézikönyvben  szereplő jóváhagyott teljesítmény adatok nem elegendőek. 
 

OPS 1.565 

Felszállás 

 
(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a felszálló tömeg ne haladja meg a 

Repülőgép Üzemben Tartási Kézikönyvben a felszállásra kijelölt repülőtér barometrikus / 
nyomás magasságára és az ottani környezeti hőmérsékletre előírt legnagyobb felszálló 
tömeget. 

 
(b) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy azokra a repülőgépekre, amelyek 

Repülőgép Üzemben Tartási Kézikönyve olyan felszállási úthossz adatokat tartalmaz, 
amelyek nem tartalmazzák a hajtóművek meghibásodásának számbavételét, a repülőgép által 
az 50 láb talajfelszín feletti magasság eléréséhez a felszállási nekifutás kezdetétől minden 
hajtóműnek a maximális előírt felszállási teljesítményen való működése mellett szükséges 
távolság, megszorozva a következő tényezők egyikével: 
 

(1) 1,33 két hajtóműves repülőgépekre; vagy 
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(2) 1,25 három hajtóműves repülőgépekre; vagy 

 

(3) 1,18 négy hajtóműves repülőgépekre, 

ne haladja meg az azon a repülőtéren rendelkezésre álló felszállási pályát, amelyen a 

felszállást végre kívánják hajtani. 

 

(c) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy azon repülőgépekre, amelyek Repülőgép 

Üzemben Tartási Kézikönyve olyan felszállási pályahossz adatokat tartalmaz, amelyek 

figyelembe veszik a hajtómű-meghibásodást, a következő követelmények teljesüljenek a 

Repülőgép Üzemben Tartási Kézikönyv előírásaival összhangban: 

 

(1) A gyorsulási-megállási távolság nem haladja meg a rendelkezésre álló gyorsulási-

megállási távolságot; 

 

(2) A felszállási úthossz nem haladja meg a rendelkezésre álló felszállási úthosszat, és 

emellett a biztonsági sáv hossza nem haladja meg a rendelkezésre álló pályahossz felét; 

 

(3) A nekifutás hossza nem haladja meg a rendelkezésre álló nekifutáshosszat; 

 

(4) A jelen bekezdés betartását azonos V1 értéket használva kell bemutatni a megszakított 

és a folytatott felszállás esetére; és 

 

(5) Egy nedves vagy szennyezett kifutópályán a felszálló tömeg nem haladhatja meg a 

száraz kifutópályára ugyanolyan körülmények közötti felszállásra engedélyezettet. 

 



 
13376/1/05 REV 1  VL/ah 203 
MELLÉKLET DG C III  HU 

(d) A fenti (b) és (c) albekezdések betartásának alkalmazásakor az üzemben tartó a következőket 

vegye figyelembe: 

 
(1) a repülőtér barometrikus / nyomás magasságát; 
 
(2) a repülőtéren uralkodó környezeti hőmérsékletet; 
 
(3) a kifutópálya felületének állapotát és a kifutópálya felületének típusát; 
 
(4) a kifutópálya lejtését a felszállás irányába; 
 
(5) a jelentett szembeszél összetevő legfeljebb 50%-át vagy a jelentett hátszél összetevő 

legalább 150%-át; és 
 
(6) a kifutópályahossz bármilyen mértékű elvesztését a repülőgép felszállás előtti 

egyenesbe állítása miatt, ha felmerül. 
 

OPS 1.570 

Felszállási akadálymentesség 

 
(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a felszállási repülési útvonal egy 

üzemképtelen hajtóművel legalább 50 láb plusz 0,01*D függőleges távolsággal vagy legalább 
90 m plusz 0,125*D vízszintes távolsággal elkerüljön minden akadályt, ahol D az a vízszintes 
távolság, amelyet a repülőgép megtett a rendelkezésre álló felszállási úthossz végétől. 60 m-
nél kisebb szárny-fesztávolságú repülőgépek esetén használható a repülőgép fél szárny-
fesztávolsága plusz 60 m plusz 0,125*D vízszintes akadály elkerülési távolság. 
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(b) A felszállási repülési útvonal az OPS 1.530 (b) vagy (c) pontja közül a vonatkozó által 
szükséges felszállási úthossz végén 50 lábbal kezdődik a talajfelszín felett és 1500 láb 
magasságban a talajfelszín felett ér véget. 

 
(c) Az (a) albekezdés betartásának alkalmazásakor az üzemben tartó vegye figyelembe a 

következőket: 
 

(1) a repülőgép tömegét a felszállási nekifutás megkezdésekor; 

 

(2) a repülőtér barometrikus / nyomás magasságát;  

 

(3) a repülőtéren uralkodó környezeti hőmérsékletet; és 

 

(4) a jelentett szembeszél összetevő legfeljebb 50%-át vagy a jelentett hátszél összetevő 

legalább 150%-át. 

 

(d) A fenti (a) albekezdés betartásának alkalmazásakor a pálya változtatásai nem engedélyezettek 

a felszállási repülési útvonal azon pontjáig, amíg el nem érik az 50 lábat a talajfelszín felett. 

Ezután 400 láb magasságig feltételezendő, hogy a repülőgép dőlésszöge nem lesz 15°-nál 

több. 400 láb felett 15°-nál nagyobb, de legfeljebb 25°-os dőlésszög engedélyezhető. 

Megfelelő tartalékot kell biztosítani a dőlésszögnek az üzemi sebességre és repülési útvonalra 

gyakorolt hatására, beleértve a megnövekedett üzemi sebesség miatti távolságnöveléseket. 
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(e) A fenti (a) albekezdés betartásának alkalmazásakor, amikor a szándékolt repülési útvonal nem 

igényel 15°–nál nagyobb irányváltoztatásokat, az üzemben tartónak nem kell figyelembe 

vennie azokat az akadályokat, amelyek oldaltávolsága nagyobb a következőknél: 

 

(1) 300 m, ha a pilóta képes a szükséges navigációs pontosságot tartani az akadály 

számításba vételi körzetében; vagy 

 

(2) 600 m,  az összes többi feltételekkel folytatott repülés esetén. 

 

(f) A fenti (a) albekezdés betartásának alkalmazásakor, amikor a szándékolt repülési útvonal 

15°–nál nagyobb irányváltoztatásokat (track) igényel, az üzemben tartónak nem kell 

figyelembe vennie azokat az akadályokat, amelyek oldaltávolsága nagyobb a következőknél: 

 

(1) 600 m,ha a pilóta képes a szükséges navigációs pontosságot tartani az akadály 

számításba vételi körzetében; vagy 

 

(2) 900 m az összes többi feltételekkel folytatott repülés esetén. 

 

(g) Az üzemben tartó dolgozzon ki eljárásokat az előre nem látható körülményekre, hogy 

megfeleljen az OPS 1.570 követelményeinek és biztonságos útvonalat biztosítson, amely 

elkerüli az akadályokat, vagy hogy a repülőgép vagy meg tudjon felelni az OPS 1.580 repülés 

közbeni előírásainak, vagy szálljon le a kiinduló repülőtéren, vagy egy felszállási kitérő 

repülőtéren. 
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OPS 1.575 

Útvonal – Minden hajtómű működik 

 
(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a repülőgép a repülésre várható 

meteorológiai körülmények között útvonalának vagy az attól tervezett bármely eltérésnek 

minden pontján képes lesz legalább 300 láb/perc sebességgel emelkedni minden hajtóműnek a 

következő feltételek között előírt maximális teljesítménye mellett: 

 

(1) a berepülendő útvonal vagy az attól tervezett bármely eltérésnek a biztonságos 

repüléshez szükséges, az Üzemben Tartási Kézikönyvben a repülőgépre vonatkozóan 

előírt vagy az abban szereplő információ alapján kiszámított minimális magasságán; és 

 

(2) az OPS 1.580 és az 1.585 közül az alkalmazható feltételeinek megfelelő minimális 

magasságokon. 

 
OPS 1.580 

Útvonal – Egy hajtómű üzemképtelensége 

 
(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a repülésre várható meteorológiai 

körülmények között bármelyik hajtómű meghibásodásakor útvonalának vagy az attól tervezett 

bármely eltérésnek minden pontján a repülőgép képes lesz a másik vagy a többi hajtómű 

maximális folyamatos teljesítménnyel történő működése mellett folytatni a repülést az 

utazórepülés magasságáról azon repülőtérre, ahol a leszállás végrehajtható az OPS 1.595 és 

OPS 1.600 közül az alkalmazható előírásai szerint úgy, hogy legalább az alábbi függőleges 

távolságra elkerülje az útvonal mentén a tervezett repülési pálya mindkét oldalán 9,3 km (5 

tengeri mérföld) távolságon belül lévő összes akadályt: 

 

(1) 1000 láb, ha az emelkedési sebesség legalább nulla vagy nagyobb; vagy 
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(2) 2000 láb, ha az emelkedési sebesség nullánál kisebb. 

 

(b) A nettó repülési útvonal lejtése legyen pozitív 450 m-rel (1500 lábbal) azon repülőtér fölött, 

ahol egy hajtómű meghibásodása után a leszállást feltételezik. 

 

(c) Ennek az albekezdésnek az alkalmazásában a rendelkezésre álló emelkedési sebességet az 

előírt bruttó emelkedési sebességnél 150 láb/perccel kevesebbnek kell venni. 

 

(d) Az ezen bekezdés betartásának alkalmazásakor az üzemben tartó növelje meg a fenti (a) 

albekezdés szélességi határait 18,5 km-re (10 tengeri mérföldre), ha a navigációs pontosság 

nem éri el a 95%-os behatárolási (containment) szintet.  

 

(e) Az üzemanyag-eldobás olyan mértékben engedélyezett, amely megfelel a repülőtér szükséges 

tartalék üzemanyaggal történő elérésének biztonságos eljárások használata esetén. 

 

OPS 1.585 

Útvonal – Három vagy több hajtóműves repülőgépek, két hajtómű üzemképtelen 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy egy három vagy több hajtóművel 

rendelkező repülőgép szándékolt pályáján sehol sem lesz az összes hajtóművel standard 

hőmérsékleten szélcsendben hosszú távon elérhető utazósebességgel 90 percnél távolabb egy 

olyan repülőtértől, amely megfelel a várható leszállási tömegre vonatkozó 

teljesítménykövetelményeknek, kivéve, ha megfelel az alábbi (b)-(e) albekezdéseknek. 
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(b) A repülési útvonalnak két üzemképtelen hajtóművel lehetővé kell tennie a repülőgép 

repülésének folytatását a várható meteorológiai körülmények között, a tervezett repülési pálya 

mindkét oldalán 9,3 km (5 tengeri mérföld) távolságon belül lévő összes akadályt legalább 

2000 láb függőleges távolságra elkerülve egy olyan repülőtérig, amely megfelel a várható 

leszállási tömegre vonatkozó teljesítménykövetelményeknek. 

 

(c) A két hajtómű meghibásodását az útvonal azon szakaszának a legkritikusabb pontján kell 

feltételezni, amelyen a repülőgép az összes hajtóművel standard hőmérsékleten szélcsendben 

hosszú távon elérhető utazósebességgel 90 percnél távolabb egy olyan repülőtértől, amely 

megfelel a várható leszállási tömegre vonatkozó teljesítménykövetelményeknek. 

 

(d) A repülőgép várható tömege azon a helyen, ahol a két hajtómű meghibásodását feltételezik, 

nem lehet kevesebb annál, ami tartalmazza a repülés folytatásához elegendő üzemanyagot 

azon repülőtérig, ahol a leszállás végrehajtása várható, valamint a megérkezéshez közvetlenül 

a leszállási hely fölé legalább 450 m-re (1500 lábra), majd ezt követően vízszintes repüléshez 

15 percig. 

 

(e) Ennek az albekezdésnek az alkalmazásában a rendelkezésre álló emelkedési sebességet az 

előírtnál 150 láb/perccel kevesebbnek kell venni. 

 

(f) Az ezen bekezdésnek való megfelelés alkalmazásakor az üzemben tartó növelje meg a fenti 

(a) albekezdés szélességi határait 18,5 km-re (10 tengeri mérföldre), ha a navigációs 

pontosság nem éri el a 95%-os behatárolási (containment) szintet. 

 

(g) Az üzemanyag-eldobás olyan mértékben engedélyezett, amely megfelel a repülőtér szükséges 

tartalék üzemanyaggal történő elérésének biztonságos eljárások használata esetén.  
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OPS 1.590 

Leszállás – Cél- és kitérő repülőterek 

 

Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a repülőgépnek az OPS 1.475 (a) pontjával 

összhangban meghatározott leszálló tömege ne haladja meg a cél- és kitérő repülőtéren történő 

várható leszállási időpontban várható magasságra és, ha a Repülőgép Üzemben Tartási 

Kézikönyvben számolnak vele, a cél- és kitérő repülőtéren a leszállás várható idején várható 

környezeti hőmérsékletre a Repülőgép Üzemben Tartási Kézikönyvben előírt legnagyobb leszálló 

tömeget. 

 

OPS 1.595 

Leszállás – Száraz kifutópályák 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a repülőgépnek a várható leszállási 

időpontra az OPS 1.475 (a)-val összhangban meghatározott leszálló tömege tegyen lehetővé 

egy teljes megállásos leszállást a pályaküszöb fölött 50 lábról a rendelkezésre álló leszállási 

úthossz 70%-án belül a cél- és bármely kitérő repülőtéren. 

 

(b) A fenti (a) albekezdés betartásának alkalmazásakor az üzemben tartó vegye figyelembe a 

következőket: 

 

(1) a repülőtér magasságát; 

 

(2) az szembeszél összetevő legfeljebb 50%-át vagy a hátszél összetevő legalább 150%-át; 

 

(3) a kifutópálya felületének típusát; és 
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(4) a kifutópálya lejtését a leszállás irányába. 

 

(c) Egy repülőgépnek a fenti (a) albekezdéssel összhangban történő elindításához fel kell 

tételezni a következőket: 

 

(1) a repülőgép a legkedvezőbb kifutópályán fog leszállni szélcsendben; és 

 

(2) a repülőgép azon a kifutópályán fog leszállni, amelyet a legvalószínűbben kijelölnek a 

valószínű szélsebességet és –irányt és a repülőgép földi kiszolgálási jellemzőit és más 

tényezőket, mint a leszállást segítő eszközöket és a terepet figyelembe véve. 

 

(d) Ha az üzemben tartó nem képes betartani a fenti (c) pont (2) albekezdését a célrepülőtérre, a 

repülőgép akkor indítható el, ha egy olyan kitérő repülőtér van kijelölve, amely az (a), (b) és 

(c) albekezdéseknek való teljes megfelelést tesz lehetővé. 

 

OPS 1.600 

Leszállás – Nedves és szennyezett kifutópályák 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy ha a megfelelő időjárásjelentések vagy 

előrejelzések vagy azok kombinációja azt jelzi, hogy a várható érkezési időpontban a 

kifutópálya nedves lehet, a rendelkezésre álló leszállási úthossz legalább az OPS 1.595-nel 

összhangban meghatározott szükséges leszállási úthossz 1,15-ös tényezővel szorzott értéke 

legyen. 

 

(b) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy ha a megfelelő időjárásjelentések vagy 

előrejelzések vagy azok kombinációja azt jelzi, hogy a várható érkezési időpontban a 

kifutópálya szennyezett lehet, a Hatóság számára ezen körülményekre elfogadható adatok 

használatával meghatározott leszállási úthossz ne haladja meg a rendelkezésre álló leszállási 

úthosszat. 
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J RÉSZ 

TÖMEG ÉS SÚLYPONT 

 

OPS 1.605 

Általános 

(Lásd az OPS 1.605 1. függelékét) 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a repülőgép terhelése, tömege és 
tömegközéppontja az üzemeltetés minden fázisában megfeleljen a jóváhagyott Repülőgép 
Üzemben Tartási Kézikönyvben előírt korlátozásoknak, vagy az Üzemben Tartási Kézikönyv 
korlátozásainak, ha azok szigorúbbak. 

 
(b) Az üzemben tartó tényleges súlyméréssel határozza meg a repülőgép tömegét és 

tömegközéppontját a repülőgép üzemeltetésének megkezdése előtt, majd ezt követően 4 
évenként, ha egyedi tömegértéket alkalmaz, vagy pedig 9 évenként, ha a repülőgép flotta 
tömegértékét alkalmazza. A módosítások és javítások összesített hatásait a tömegre és 
egyensúlyra számításba kell venni és pontosan dokumentálni. Továbbá, ha a módosítások 
hatása a tömegre és a tömegközéppont számításra nem pontosan ismert, kötelező a repülőgép 
újbóli súlymérése. 

 
(c) Az üzemben tartó határozza meg a repülőgép száraz üzemeltetési tömegében foglalt összes 

üzemeltetéssel kapcsolatos tárgy és személyzeti tag tömegét súlyméréssel vagy szabványos 
tömegértékek alkalmazásával. Ezenkívül kötelező meghatározni, hogy ezek elhelyezése 
hogyan befolyásolja a repülőgép tömegközéppontját. 

 
(d) Az üzemben tartó határozza meg a forgalmi terhelés tömegét, beleértve bármely ballasztot, 

tényleges súlyméréssel vagy az OPS 1.620-ban előírt szabványos utas és poggyász tömegek 
alkalmazásával. 
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(e) Az üzemben tartó határozza meg az üzemanyag tömegét a tényleges fajsúly alapján, vagy ha 
ez nem ismert, az Üzemben Tartási Kézikönyvben megadott módszerrel összhangban 
számított fajsúly alapján. 

 

OPS 1.607 

Terminológia 

(a) Száraz üzemeltetési tömeg. Egy adott üzemeltetési típusra készen álló repülőgép összes 

tömege az összes felhasználható üzemanyag és forgalmi terhelés nélkül. Ez a tömeg a 

következőkhöz hasonló tételeket tartalmaz: 

 

(1) személyzet és a személyzet poggyásza; 

 

(2) Élelmezési és elmozdítható utaskiszolgálási berendezések; és 

 

(3) ivóvíz és a mellékhelyiségben használatos vegyszerek.  

 

(b) Maximális üzemanyag nélküli tömeg. Egy repülőgép legnagyobb engedélyezett tömege 

felhasználható üzemanyag nélkül. Az egyes tartályokban lévő üzemanyag tömegét akkor kell 

az üzemanyag nélküli tömegbe beszállítani, ha a Repülőgép Üzemben Tartási Kézikönyv 

korlátozásai kifejezetten megemlítik. 

 

(c) Maximális szerkezeti leszálló tömeg. A repülőgép engedélyezett legnagyobb össztömege 

normál körülmények közötti leszállásra. 

 

(d) Maximális szerkezeti felszálló tömeg. A repülőgép engedélyezett legnagyobb össztömege a 

felszállási nekifutás megkezdésekor. 

 



 
13376/1/05 REV 1  VL/ah 213 
MELLÉKLET DG C III  HU 

(e) Az utasok kategorizálása. 

 

(1) Felnőttek, férfiak és nők meghatározása: 12 éves korú személyek és e kor feletteik. 

 

(2) Gyermekek meghatározása: olyan személyek, akik legalább két évesek, de 12 éves kor 

alattiak. 

 

(3) Csecsemők a 2 évesnél fiatalabb személyek. 

 

(f) Forgalmi terhelés. Az utasok, a poggyász és rakomány összes tömege, beleértve valamennyi 

nem fizető rakományt. 

 
OPS 1.610 

Terhelés, tömeg és súlypont 

Az üzemben tartó az Üzemben Tartási Kézikönyvben határozza meg a terhelés és a tömeg és 
súlypont rendszerek alapelveit és módszereit, amelyek teljesítik az OPS 1.605 követelményeit. Ezen 
rendszer vonatkozzon az összes alkalmazni tervezett üzemeltetési típusra. 
 

OPS 1.615 

Személyzet tömegének értékei 

(a) Az üzemben tartó a száraz üzemeltetési tömeg meghatározásához a következő tömegértékeket 
alkalmazza: 
 
(1) a tényleges tömegeket, a személyzet valamennyi poggyászát beleértve; vagy 
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(2) standard tömegeket, a kézipoggyászt beleértve 85 kg-ot a hajózószemélyzet és 75 kg-ot 
a légiutas-kísérő személyzet tagjaira; vagy 

 
(3) más, a Hatóság számára elfogadható standard tömegeket. 

 
(b) Az üzemben tartó korrigálja a száraz üzemeltetési tömeget a további poggyászok számításba 

vételéhez. Ezen további poggyászok elhelyezését figyelembe kell venni a repülőgép 
tömegközéppontjának meghatározásakor.  

 
OPS 1.620 

Utasok és poggyász tömegének értéke 

 

(a) Az üzemben tartó vagy tényleges súlyméréssel állapítsa meg az utasok és a feladott 

poggyászok tömegét, megmérve minden egyes személy és poggyász tömegét, vagy pedig az 

alábbi 1-3. táblázatokban megadott standard tömegértékek alkalmazásával, kivéve, ha a 

rendelkezésre álló utasülések száma 10-nél kisebb. Ilyen esetekben az utasok tömegértéke 

meghatározható az utasok által vagy nevükben tett nyilatkozat alkalmazásával, hozzáadva egy 

előre meghatározott állandó értéket a kézipoggyász és az öltözék figyelembevételéhez. (Az 

Üzemben Tartási Kézikönyv tartalmazza az eljárást, hogy mely esetekben választják a 

tényleges vagy a standard tömegértékeket, valamint a szóbeli nyilatkozatok alkalmazásakor 

követendő eljárásokat). 

 

(b) Amennyiben a tömegértéket tényleges súlyméréssel határozza meg, az üzemben tartónak 

gondoskodnia kell arról, hogy a súlymérés terjedjen ki az utasok személyes tárgyaira és 

kézipoggyászára is. Ezen súlymérés végrehajtása közvetlenül a beszállás előtt történjen egy 

közeli helyszínen. 
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(c) Amennyiben az utasok tömegértékének meghatározásához szabványos tömegértékeket 

alkalmaznak, az alábbi 1. és 2. táblázatokban megadott standard tömegértékeket kell 

alkalmazni. A standard tömegértékek magukba foglalják a kézipoggyászt, valamint az 

utasülésen a felnőtt személlyel együtt tartózkodó 2 évesnél fiatalabb csecsemőt is. A külön 

utasüléseken helyet foglaló csecsemőket a jelen albekezdés szempontjából gyermekekként 

kell figyelembe venni. 

 

(d) Utasok tömegének értéke – 20 vagy több ülés 

 

(1) Ha a repülőgépen rendelkezésre álló összes utasülés száma legalább 20, az 1. 

táblázatban található női és férfi standard tömegeket kell használni. Alternatívaként 

olyan esetekben, amikor a rendelkezésre álló összes utasülés száma legalább 30, az 1. 

táblázatban „minden felnőtt”-re vonatkozó tömegeket lehet használni. 

(2) Az 1. táblázat alkalmazásában az üdülési charter egy olyan charter járat, amelyet 

kizárólag egy üdülési csomag elemének szántak. Az üdülési charter tömegek akkor 

használhatóak, ha a repülőgépen lévő utasülések legfeljebb 5%-át használják bizonyos 

utaskategóriák nem-fizető szállítására. 

 

1. táblázat 

 
Utasülések 
száma: 

legalább 20 

 női  
férfi 

legalább 
30 
Összes 
felnőtt 

Minden járat 
üdülési charter 
kivételével 

88 
kg 

70 
kg 

84 kg 

Üdülési charter 83 
kg 

69 
kg 

76 kg 

Gyermekek 35 
kg 

35 
kg 

35 kg 
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(e) Utasok tömegének értéke – legfeljebb 19 ülés. 

 
(1) Ha a repülőgépen rendelkezésre álló összes utasülés száma legfeljebb 19, a 2. 

táblázatban található standard tömegeket kell használni. 
 
(2) Azokon a járatokon, ahol az utastérbe nem visznek kézipoggyászt vagy a kézipoggyászt 

külön veszik számításba, a fenti női és férfi tömegekből 6 kg levonható. Olyan cikkek, 
mint egy felöltő, egy esernyő, egy kis kézitáska vagy erszény, olvasmány vagy kis 
fényképezőgép ezen albekezdés alkalmazásában nem számít kézipoggyásznak. 

 
2. táblázat 

 
Utasülések 

száma 

1 - 5 6 – 9 10 - 19 

Férfi 104 kg 96 kg 92 kg 

Női 86 kg 78 kg 74 kg 

Gyermek 35 kg 35 kg 35 kg 

 
 
 (f) Poggyász tömeg értékei 

 
(1) Ha a repülőgépen rendelkezésre álló összes utasülés száma legalább 20, a 3. táblázatban 

található standard értékeket kell használni a feladott poggyász minden darabjára. 
Legfeljebb 19 utasüléssel rendelkező repülőgépek esetén a feladott poggyász 
súlyméréssel meghatározott tényleges súlyát kell használni. 
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(2) A 3. táblázat alkalmazásában: 

 

(i) Belföldi járat azt a járatot jelenti, amelynek indulási és célállomása egy állam 

határain belülre esik; 

 

(ii) Az európai régión belüli járatok olyan nem belföldi járatok, amelyek indulási és 

célállomása az OPS 1.620 (f) pont 1. függelékében leírt területen belülre esik; és 

 

(iii) Interkontinentális járat egy olyan nem európai régión belüli járat, amelynek 

indulási és célállomása eltérő földrészen van. 

 
3. táblázat 

20 vagy több ülés 

 

Járat típusa Poggyász 

standard tömege 

Belföldi 11 kg 

Európai régión 

belüli 

13 kg 

Interkontinentális 15 kg 

Minden egyéb 13 kg 

 



 
13376/1/05 REV 1  VL/ah 218 
MELLÉKLET DG C III  HU 

(g) Ha egy üzemben tartó az 1-3. táblázatokban szereplő standard tömeg értékektől eltérő 

értékeket kíván használni, indokait közölnie kell a Hatósággal és előzetes jóváhagyást kell 

szereznie. Be kell nyújtania jóváhagyásra egy részletes súlymérési felülvizsgálati programot 

és az OPS 1.620 (g) pontjának 1. függelékében megadott statisztikai elemzési módszert kell 

használnia. A súlymérés felülvizsgálati program eredményeinek Hatóság általi felülvizsgálata 

és jóváhagyása után a módosított standard tömeg értékek csak erre az üzemben tartóra lesznek 

érvényesek. A módosított standard tömeg értékek csak a felmérés elvégzésének 

körülményeivel azonos körülmények között használhatók. Ahol a módosított standard tömeg 

értékek meghaladják az 1-3. táblázatban szereplő értékeket, ezen magasabb értékeket kell 

használni. 

 

(h) Valamennyi olyan járaton, amelyet jelentős számú olyan utast szállítóként azonosítanak, 

akiknek a kézipoggyászt is magába foglaló tömege várhatóan meghaladja a standard utas-

tömeget, az üzemben tartó súlyméréssel vagy egy megfelelő tömegnövelés hozzáadásával 

határozza meg az ilyen utasok tényleges tömegét. 

 

(i) Ha standard tömeg értékeket használnak a feladott poggyászra és utasok jelentős száma ad fel 

olyan poggyászt, amelynek tömege várhatóan meghaladja a standard tömeget, az üzemben 

tartó súlyméréssel vagy egy megfelelő tömegnövelés hozzáadásával határozza meg az ilyen 

poggyász tényleges tömegét. 

 

(j) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a parancsnokot értesítik, ha a rakomány 

tömegének meghatározására nem standard módszert használtak és hogy ezt a módszert 

ismertessék a tömeg és súlypont dokumentációban. 
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OPS 1.625 

Tömeg és súlypont dokumentáció 

(Lásd az OPS 1.625 1- függelékét) 

 

(a) Az üzemben tartó minden egyes repülés megkezdése előtt készítse el a tömeg és súlypont 

dokumentációt, meghatározva a terhelést, valamint a terhelés elosztását. A tömeg és súlypont 

dokumentáció tegye lehetővé a parancsnok számára, hogy meggyőződjön arról, hogy a 

terhelés, valamint a terhelés elosztása által nem történhet meg a repülőgép tömeg és súlypont 

határértékeinek túllépése. A tömeg és súlypont dokumentációt készítő személy nevét a 

dokumentumon jelezni kell. A repülőgép rakodását felügyelő személy az aláírásával köteles 

igazolni, hogy a terhelés és annak elosztása a tömeg és súlypont dokumentáció szerint történt. 

Ezen dokumentáció a parancsnok által elfogadható legyen, s ezt a parancsnok 

ellenjegyzésével vagy azzal egyenértékű módon jelezze. (Lásd az OPS 1.1055 (a) pont (12) 

albekezdését is). 

 

(b) Az üzemben tartó határozza meg az eljárásokat a terhelés utolsó pillanatban történő 

megváltoztatásához. 

 

(c) A Hatóság jóváhagyásától függően az üzemben tartó használhatja a fenti (a) és (b) 

bekezdésekben szükséges eljárás egy alternatíváját is. 
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Az OPS 1.605 1. függeléke 

Tömeg és súlypont – Általános 

(Lásd az OPS 1.605-öt) 

 

(a) Egy repülőgép száraz üzemeltetési tömegének meghatározása 

 

(1) Egy repülőgép súlymérése 

 

(i) Az új repülőgépek súlyát rendszerint lemérik a gyárban, s ez elegendő az üzembe 

állításhoz újbóli súlymérés nélkül, ha megtörténik a tömeg és tömegközéppont számítás 

dokumentációk korrigálása a repülőgép módosításainak megfelelően. Nem szükséges 

súlymérést végezni az átvevő üzemben tartó általi használatba vétel előtt a repülőgép 

átruházásakor egy jóváhagyott tömegérték ellenőrzési programmal rendelkező üzemben 

tartótól egy másik, jóváhagyott tömegérték ellenőrzési programmal rendelkező üzemben 

tartó részére, kivéve, ha a legutóbbi súlymérés óta több mint 4 év eltelt. 

 

(ii) Minden repülőgép tömegét és a tömegközéppontjának (CG) helyzetét rendszeresen újra 

meg kell határozni. A két súlymérés közötti maximális időtartamot az üzemben tartó 

határozza meg, és az feleljen meg az OPS 1.605 (b) pontja előírásainak. Ezenkívül 

minden egyes repülőgép esetében kötelező végrehajtani a tömeg és tömegközéppont 

helyzet (CG) újbóli meghatározását az alábbi módok egyikével: 

 

(A) súlyméréssel; vagy 

 

(B) számítással, ha az üzemben tartó a választott számítási módszer érvényességét 

indokolni tudja, minden alkalommal, ha a száraz üzemeltetési tömeg összesített 

változása meghaladja a maximális leszálló tömeg 0,5%-át vagy a tömegközéppont 

helyzet teljes változása meghaladja a átlagos aerodinamikai húrhossz 0,5%-át. 



 
13376/1/05 REV 1  VL/ah 221 
MELLÉKLET DG C III  HU 

(2) Flotta tömege és tömegközéppont (CG) helyzete 

 

(i) Azonos repülőgéptípusból és konfigurációból álló flotta, vagy csoport esetében az 

átlagos száraz üzemeltetési tömeg és CG helyzet használható a flotta tömegértékeként 

és CG helyzeteként, amennyiben minden egyes repülőgép száraz üzemeltetési tömege 

és CG helyzete megfelel az alábbi (ii) albekezdésben megadott tűréshatároknak. 

Ezenkívül alkalmazni kell az alábbi (iii), (iv) és (a)(3) albekezdésekben megadott 

kritériumokat is. 

 

(ii) Tűréshatárok 

 

(A) Ha egy flottából egy repülőgép megmért vagy kiszámított száraz üzemeltetési 

tömege a maximális leszálló tömeg ±0,5%-ánál nagyobb mértékben eltér a 

megállapított száraz üzemeltetési tömegtől, vagy a CG helyzet a átlagos 

aerodinamikai húrhossz ±0,5%-ánál nagyobb mértékben eltér a flotta CG 

helyzetétől, ezen repülőgépet törölni kell a flottából. Összeállíthatók különböző 

flották, mindegyik külön közepes tömegértékkel. 

 
(B) Azokban az esetekben, amikor egy repülőgép tömege belül van a flotta száraz 

üzemeltetési tömegének tűréshatárán, de CG helyzete a flotta megengedett 
tűréshatárán kívül esik, a repülőgép még üzemeltethető a vonatkozó flotta száraz 
üzemeltetési tömege szerint, de egyedi CG helyzettel. 
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(C) Ha egy repülőgép a flotta többi repülőgépével összehasonlítva fizikai, pontosan 
számbavehető módon tér el a flotta más repülőgépeitől (például a konyha vagy az 
ülések konfigurációjában), amely a flotta tűréshatárainak túllépését okozza, ez a 
repülőgép megtartható a flottában, ha a tömeget és/vagy a CG helyzetét ezen 
repülőgépre megfelelően korrigálják. 

 
(D) Azokat a repülőgépeket, amelyekre nem tettek közzé átlagos aerodinamikai 

húrhosszat, egyedi tömeg és CG helyzet értékeikkel kell üzemeltetni vagy külön 
tanulmányozásnak és jóváhagyásnak kell őket alávetni. 

 

(iii) A flotta értékek használata 

 

(A) Egy repülőgép súlyának megmérését követően, vagy ha a repülőgép 

felszereltségében vagy konfigurációjában bármilyen változás történik, az üzemben 

tartó felülvizsgálja, hogy ez a repülőgép a fenti (2) pont (ii) albekezdésében előírt 

tűréshatárokon belülre esik. 

 

(B) Azok a repülőgépek, amelyek súlya a flotta tömegének legutolsó kiértékelése óta 

nem lett megmérve, a flottában tarthatók és a flotta értékeivel üzemeltethetők, ha 

az egyedi értékeiket számítással felülvizsgálják és azok a fenti (2) pont (ii) 

albekezdésében meghatározott tűréshatárokon belülre esnek. Ha ezek az értékek 

már nem esnek a megengedett tűréshatárokon belülre, az üzemben tartó vagy 

határozzon meg új flotta értékeket, amelyek teljesítik a fenti (2) pont (i) és (ii) 

albekezdéseinek követelményeit, vagy a határokon kívül eső repülőgépeket saját 

egyedi értékeikkel üzemeltesse.  
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(C) Egy repülőgépnek a flotta értékekkel üzemeltetett flottához való hozzáadásához az 

üzemben tartó vizsgálja felül súlyméréssel vagy számítással, hogy tényleges 

értékei a fenti (2) pont (ii) albekezdése tűréshatárain belül vannak. 

 

(iv) A fenti (2) pont (i) albekezdés betartásához a flotta értékeket legalább minden 

flottatömeg-kiértékelés végén aktualizálni kell. 

 

(3) A flottaérték megállapításához lemérendő repülőgépek száma 

 

(i) Ha „n” a flotta értékeket használó flotta repülőgépeinek száma, az üzemben tartónak két 

flottatömeg-kiértékelés közötti időszakban legalább az alábbi táblázatban meghatározott 

számú repülőgépet kell lemérnie: 

 

A flotta 

repülőgépeinek 

száma 

MÉRÉSEK 

MINIMÁLIS 

SZÁMA 

2 vagy 3 N 

4-9 (n + 3)/2 

10 vagy több (n + 51)/10 

 

 

(ii) A lemérendő repülőgépek kiválasztásakor a flotta azon repülőgépeit kell kiválasztani, 

amelyeket a leghosszabb ideje nem mértek le. 

 

(iii) A 2 flottatömeg-kiértékelés közötti időtartam nem haladhatja meg a 48 hónapot. 
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(4) Súlymérési eljárás 

 

(i) A mérést vagy a gyártónak vagy egy elfogadott karbantartó szervezetnek kell 

elvégeznie. 

 

(ii) Az elfogadott gyakorlatnak megfelelő normál óvintézkedéseket kell 

foganatosítani, mint amilyenek: 

 

(A) a repülőgép és felszerelése teljességének ellenőrzése; 

 

(B) annak meghatározása, hogy a folyadékokat korrektül számbaveszik; 

 

(C) annak biztosítása, hogy a repülőgép tiszta; és 

 

(D) annak biztosítása, hogy a súlymérés egy zárt épületben történjék. 

 

(iii) A súlyméréshez használt valamennyi berendezést korrektül hitelesíteni és nullázni 

kell és a gyártó utasításaival összhangban kell használni. Minden mérleget vagy a 

gyártó, egy polgári súly- és mértékhitelesítő vagy egy szabályosan felhatalmazott 

szervezet két éven vagy a mérőberendezés gyártója által meghatározott időn belül 

hitelesítsen, amelyik kevesebb. A berendezés tegye lehetővé a repülőgép súlyának 

pontos megállapítását. 

 

(b) Speciális standard tömegek a forgalmi terheléshez. Az utasok és a feladott poggyász tömegén 

kívül az üzemben tartó a Hatósághoz a rakomány más tételeire is benyújthat standard 

tömegeket jóváhagyásra. 
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(c) A repülőgép berakodása 

 

(1) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy repülőgépeinek berakodását képzett 

személyzet felügyeletével végzik. 

 

(2) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a rakomány berakodása a repülőgép 

tömegének és egyensúlyának kiszámításához használt adatokkal összhangban történjen. 

 

(3) Az üzemben tartó tartsa be a többi szerkezeti korlátozást, mint a padló teherbírásának, a 

folyóméterenkénti terhelésnek, az adott csomagtérben elhelyezhető maximális 

tömegnek és/vagy a maximális ülésszámnak a korlátozásait. 

 

(d) Tömegközéppont tűrés értékek 

 

(1) Üzemeltetési CG burkológörbe. Amennyiben az egyensúlyszámításban nincs pontosan 

számításba véve az alkalmazott üléselosztás, valamint a széksoronkénti utasok 

számának hatása, az egyes csomagterekben lévő rakomány és az egyes tartályokban 

lévő üzemanyag hatása, a engedélyezett CG-burkológörbét egy üzemeltetési tűréssel 

kell bővíteni. A tömegközéppont tűrés meghatározásakor figyelembe kell venni a 

lehetséges eltéréseket a feltételezett terheléselosztástól. Szabad ülésválasztás esetén az 

üzemben tartó vezessen be eljárásokat annak biztosítására, hogy szélsőséges 

hosszirányú üléselosztás esetén a hajózószemélyzet vagy a légiutas-kísérők elvégezzék 

a korrekciót. A tömegközéppont tűrés és az ehhez kapcsolódó üzemeltetési eljárások, 

beleértve az utasok elhelyezésére vonatkozó feltételezéseket, legyenek elfogadhatóak a 

Hatóság számára. 
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(2) Repülés közbeni tömegközéppont. A fenti (d) pont (1) albekezdésén túlmenően az 

üzemben győződjön meg arról, hogy az eljárások teljes mértékben számításba veszik a 

tömegközéppont repülés közbeni szélsőséges változásait is, amelyeket az 

utasok/személyzet mozgása és az üzemanyag fogyasztás/áttáplálás okoz. 

 

Az OPS 1.620 (f) pontjának 1. függeléke 

Az európai régión belüli járatok területének meghatározása 

 

Az OPS 1.620 (f) bekezdésének alkalmazásában az európai régión belüli járatok olyan nem belföldi 

repülések, amelyeket a következő pontokat összekötő állandó irányszögű vonalakon belül 

végeznek: 

 

N7200 E04500 

 

N4000 E04500 

 

N3500 E03700 

 

N3000 E03700 

 

N3000 W00600 

 

N2700 W00900 

 

N2700 W03000 

 

N6700 W03000 
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N7200 W01000 

 

N7200 E04500 

 

amint az az alábbi 1. ábrán látható: 

 

 
1. ábra 

Európai régió 
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Az OPS 1.620 (g) pontjának 1. függeléke 

Eljárás az utasok és poggyász felülvizsgált standard tömegértékeinek megállapításához 

 

(a) Utasok 

 

(1) Súly mintavételi módszer. Az utasok és kézipoggyászuk átlagos tömegét súlyméréssel kell 

megállapítani, véletlen mintákat véve. A véletlen minták vétele legyen jellegénél és 

terjedelménél fogva reprezentatív az utastömegre, figyelembe véve az üzemeltetés típusát, a 

járatok gyakoriságát a különböző útvonalakon, az oda és vissza járatokat, a vonatkozó szezont 

és a repülőgép üléskapacitását. 

 

(2) Mintanagyság. A vizsgálati program legalább a következő létszámok lemérését tartalmazza: 

 

(i) Egy kísérleti mintából normál statisztikai eljárásokat használva az összes felnőttre 1%, a 

külön női és férfi tömegekre 2% relatív konfidenciaintervallumot (pontosságot) alapul 

véve kiszámolt utasszámot; és 

 

(ii) repülőgépekre, amelyek: 

 

(A) utasülés kapacitása legalább 40, összesen 2000 utas; vagy 

 

(B) amelyek utasülés kapacitása 40-nél kevesebb, az utasülés kapacitás 50-szeresét. 
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(3) Utasok tömege. Az utasok tömege tartalmazza a repülőgépre felszálláskor magukkal vitt 

személyes tárgyaik tömegét is. A véletlen utastömeg mintavétel során a csecsemőket az 

őket kísérő felnőttekkel együtt kell mérni (Lásd az OPS 1620 (c), (d) és (e) pontjait is). 

 

(4) Súlymérés helye. Az utasok mérésének helyét a repülőgéphez a lehető legközelebb kell 

megválasztani, olyan helyen, ahol az utasok tömegének megváltozása személyes 

tárgyaktól való megszabadulás vagy új személyes tárgyak magukhoz vétele miatt a 

repülőgépre szállás előtt nem valószínű. 

 

(5) Súlymérő eszköz. Az utasok mérésére szolgáló eszköz méréshatára legalább 150 kg 

legyen. A tömegeket legalább 500 g-os lépésekben mutassa. A mérőeszköz pontossága 

legalább 0,5% és 200 g közül a nagyobbik legyen. 

 

(6) A tömeg értékek feljegyzése. Az utastömeg-felmérésben részt vevő minden járatra a 

tömegeket, a hozzájuk tartozó utaskategóriát (pl.: nő/férfi/gyermek) és a járatszámot fel 

kell jegyezni. 

 

(b) Feladott csomag. A minimális szükséges mintanagyság az átlagos poggyásztömegen alapuló 

felülvizsgált standard poggyásztömeg értékek meghatározásának eljárásában alapvetően 

azonos az utasokra alkalmazott és az (a) pont (1) albekezdésében leírt eljárással. A 

poggyászra a relatív konfidenciaintervallum (pontosság) 1%. Legalább 2000 darab feladott 

poggyászt le kell mérni. 
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(c) Az utasok és a feladott poggyász felülvizsgált standard tömegértékeinek meghatározása 

 

(1) Annak biztosítására, hogy az utasokra és a feladott poggyászra a méréssel megállapított 

tényleges tömeg helyett a felülvizsgált standard tömegértékek használata ne hasson 

hátrányosan az üzemeltetési biztonságra, statisztikai elemzést kell végezni. Ezen 

elemzés az utasok és a poggyász standard tömegértékeit és más adatokat is eredményez. 

 

(2) Legalább 20 utasüléssel rendelkező repülőgépeken ezek az átlagos felülvizsgált férfi és 

női tömegértékek alkalmazhatók. 

 

(3) Kisebb repülőgépeken a következő növelő tényezőket kell az átlagos utastömeghez 

hozzáadni, hogy a felülvizsgált standard tömegértékeket megkapjuk: 

 

Utasülések száma  Szükséges 

hozzáadandó 

tömeg 

1 – 5  16 kg 

6 – 9  8 kg 

10 – 19  4 kg 

 

Alternatívaként az összes felnőttre vonatkozó felülvizsgált (átlagos) standard tömegértékek 

használhatók legalább 30 utasüléssel rendelkező repülőgépekre. Felülvizsgált (átlagos) 

standard feladott poggyász tömegértékek legalább 20 utasüléssel rendelkező repülőgépekre 

használhatók. 
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(4) Az üzemben tartók választhatják részletes felmérési program benyújtását jóváhagyásra a 

Hatósághoz és ezt követően az eltérést a felülvizsgált standard tömegértéktől, ha ezt az 

eltérő értéket az ebben a függelékben részletezett eljárással határozzák meg. Ezeket az 

eltéréseket 5 évnél nem hosszabb időközönként felül kell vizsgálni. 

 

(5) Az összes felnőttre vonatkozó felülvizsgált standard tömegértékeket 80/20%-os férfi/nő 

arányra kell alapozni minden járatnál, kivéve az üdülési charterjáratokat, ahol az arány 

50/50. Ha egy üzemben tartó bizonyos útvonalakon vagy járatokon eltérő arány 

alkalmazására kíván jóváhagyást kapni, akkor a Hatósághoz olyan adatokat kell 

benyújtania, amelyek bemutatják, hogy az alternatív férfi/nő arány óvatos és a legalább 

100 reprezentatív járat férfi/nő arányának legalább 84%-át lefedi. 

 

(6) A megállapított átlagos tömegértékeket a következő egész kg-ra kell kerekíteni. A 

feladott poggyász tömegértékeit a következő 0,5 kg-ra kell kerekíteni, ha így jön ki. 

 

Az OPS 1.625 1. függeléke 

Tömeg és súlypont dokumentáció 

 

(a) Tömeg és súlypont dokumentáció 

 

(1) Tartalom 
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(i) A tömeg és súlypont dokumentáció a következő információt tartalmazza: 

 

(A) repülőgép lajtstromjel és típus; 

 

(B) a járat azonosító száma és dátuma; 

 

(C) a parancsnok személye; 

 

(D) a dokumentumot elkészítő személye; 

 

(E) a repülőgép száraz üzemeltetési tömege és az ennek megfelelő CG; 

 

(F) az üzemanyag tömege felszálláskor és az útvonalrepüléshez szükséges üzemanyag 

tömege; 

 

(G) az üzemanyagon kívüli egyéb fogyó anyagok tömege; 

 

(H) a rakomány összetevői, beleértve az utasokat, poggyászt, szállított árut és 

ballasztot; 

 

(I) a felszállási tömeg, leszállási tömeg és üzemanyag nélküli tömeg; 

 

(J) a rakomány elosztása; 

 

(K) a repülőgép vonatkozó CG helyzete; és 

 

(L) a korlátozó tömeg és CG értékek. 

 

(ii) A Hatóság jóváhagyása esetén az üzemben tartó ezen adatok némelyikét elhagyhatja a 

tömeg és súlypont dokumentációból. 
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(2) Változások az utolsó pillanatban. Ha a tömeg és súlypont dokumentáció elkészülte után 

bármely változás történik utolsó pillanatban, ezt a parancsnok tudomására kell hozni és 

az utolsó pillanatban történt változást be kell vezetni a tömeg és súlypont 

dokumentációba. Az utasok számában vagy a csomagtér terhelésében az utolsó 

pillanatban megengedhető legnagyobb változást az Üzemben Tartási Kézikönyvben kell 

előírni. Ha ezt az értéket túllépik, új tömeg és súlypont dokumentációt kell készíteni. 

 

(b) Számítógépes rendszerek. Ha a tömeg és súlypont dokumentációt egy számítógépes tömeg és 

súlypont rendszer állítja elő, az üzemben tartónak felül kell vizsgálnia a kimenő adatok 

teljességét. Fel kell állítania egy rendszert, amely a kimenő adatok legfeljebb 6 havonkénti 

felülvizsgálatával ellenőrzi, hogy a bemenő adatok változását helyesen veszi-e be a rendszer 

és hogy a rendszer folyamatosan helyesen működik-e. 

 

(c) Fedélzeti tömeg és súlypont rendszerek. Az üzemben tartó szerezze be a Hatóság 

jóváhagyását, ha az indítás elsődleges eszközeként számítógépes fedélzeti tömeg és súlypont 

rendszert kíván alkalmazni. 

 

(d) Adatkapcsolat. Ha a tömeg és súlypont dokumentációt adatkapcsolat útján küldik a 

repülőgépeknek, a parancsnok által elfogadott végleges tömeg és súlypont dokumentáció egy 

példánya álljon a földön rendelkezésre. 
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K RÉSZ 

MŰSZEREK ÉS BERENDEZÉSEK 

 
OPS 1.630 

Általános bevezetés 

 
(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy egy járat nem indul el, mielőtt a jelen 

rész által előírt műszerek és eszközök nincsenek: 
 
(1) jóváhagyva, a (c) albekezdésben foglalt kivétellel, és a rájuk vonatkozó 

követelményekkel összhangban beszerelve, beleértve a minimális teljesítményszintet és 
az üzemeltetési és légialkalmassági követelményeket; és 

 
(2) üzemképes állapotban a folytatandó üzemeltetéshez, a MEL-ben foglalt kivételekkel 

(OPS 1.030 hivatkozása). 
 

(b) A műszerek és berendezések minimális teljesítményszintjei az alkalmazandó Európai 

Műszaki Szabvány Utasítások (ETSO) Leírásaiban (CS-TSO) megadott vonatkozó Európai 

Műszaki Szabvány Utasításokban (ETSO) előírtak , kivéve, ha az üzemeltetési vagy 

légialkalmassági szabályok más teljesítményszinteket írnak elő. A OPS kiadásakor az ETSO-

tól eltérő tervezési és teljesítmény-előírásoknak megfelelő műszerek és berendezések 

használatban vagy felszerelve maradhatnak, kivéve ha ez a rész további követelményeket ír 

elő. A már jóváhagyott műszereknek és berendezéseknek nem kell megfelelniük a 

felülvizsgált ETSO-nak vagy egy, az ETSO-tól eltérő felülvizsgált előírásnak, kivéve, ha egy 

visszamenőleges hatályú követelmény van előírva.  
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(c) A következőknek nincs szükségük berendezés-jóváhagyásra: 

 

(1) az OPS 1.635-ban hivatkozott biztosítékok; 

 

(2) az OPS 1.640 (a) pont (4) albekezdésében hivatkozott elektromos kézi lámpák; 

 

(3) az OPS 1.650 (b) és 1.652 (b) pontjaiban hivatkozott pontos időmérők; 

 

(4) Az OPS 1.652 (n) pontjában hivatkozott térképtartó. 

 

(5) Az OPS 1.745-ben hivatkozott elsősegélynyújtó készletek; 

 

(6) Az OPS 1.755-ben hivatkozott egészségügyi vészmentő dobozok; 

 

(7) Az OPS 1.810-ben hivatkozott hangosbeszélők; 

 

(8) Az OPS 1.835 (a) és (c) pontjaiban hivatkozott életmentő és pirotechnikai 

jelzőberendezések; és 

 

(9) Az OPS 1.840-ben hivatkozott horgonyok és felszerelések vízi repülőgépek és kétéltű 

repülőgépek vízi nyűgözésére, lehorgonyzására és manőverezésére. 

 

(d) Ha egy berendezést a hajózószemélyzet egy tagjának repülés közben szolgálati helyén kell 

használnia, az legyen szolgálati helyéről könnyen kezelhető. Ha egy példányt a 

hajózószemélyzet több tagjának kell használnia, azt úgy kell felszerelni, hogy valamennyi 

olyan szolgálati helyről könnyen kezelhető legyen, amelyről működtetni kell. 
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(e) Azokat a műszereket, amelyeket a hajózószemélyzet valamelyik tagjának kell használnia, úgy 

kell elhelyezni, hogy a hajózószemélyzet ezen tagja szolgálati helyéről jól lássa kijelzését a 

lehető legkisebb eltérést igényelve a repülési útvonal mentén előre tekintve szokásosan felvett 

helyzetétől és látásirányától. Ha egy több hajózószemélyzeti tag által üzemeltetett 

repülőgépen egy műszer egyetlen példányára van szükség, azt úgy kell felszerelni, hogy 

minden szükséges hajózószemélyzeti szolgálati helyről látható legyen. 

 
OPS 1.635 

Túláramvédelmi eszközök 

 
Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet olyan repülőgépet, amelyen biztosítékokat használnak, 

ha a repülés közben használatra rendelkezésre álló tartalék biztosítékok száma a biztosítékok 

számának legalább 10%-a minden egyes teljesítményfokozatban, vagy teljesítményfokozatonként 

három, ha az több. 

 
OPS 1.640 

A repülőgép üzemi fényei 

 
Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet repülőgépet, ha az fel van szerelve a következőkkel: 

 

(a) Nappali repülésre: 

 

(1) ütközéselhárító fényrendszer; 
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(2) a repülőgép villamos rendszeréről ellátott világítás, amely elegendő világítást biztosít 

minden műszer és berendezés számára, amely a repülőgép biztonságos üzemeltetéséhez 

szükséges; 

 

(3) a repülőgép villamos rendszeréről ellátott világítás, amely minden utasfülkében 

biztosítja a világítást; és 

 

(4) a hajózószemélyzet minden előírt tagja részére egy elektromos kézilámpa, amely 

kijelölt szolgálati helyükön ülve könnyen elérhető a hajózószemélyzet tagjai számára. 

 

(b) Éjszakai repüléshez a fenti (a) pontban előírtakon kívül a következők: 

 

(1) navigációs/helyzetjelző fények; és 

 

(2) két leszállófény vagy egy, két külön energiaellátással rendelkező világítótesttel 

rendelkező fény; és 

 

(3) a Tengeren történő ütközések megakadályozásáról szóló nemzetközi szabályok által 

előírt világítás, ha a repülőgép vízi vagy kétéltű repülőgép. 

 
OPS 1.645 

Ablaktörlők 

 
Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet 5700 kg-nál több legnagyobb engedélyezett felszálló 

tömegű repülőgépet, ha minden pilótaülés fel van szerelve egy ablaktörlővel vagy azzal 

egyenértékű eszközzel, amely tisztán tartja a szélvédőt csapadék esetén. 
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OPS 1.650 

VFR szerinti nappali üzemeltetés – Repülési és navigációs műszerek és kapcsolódó 

berendezések 

 
Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet nappal és látva repülési szabályok (VFR) szerint 

repülőgépet, ha fel van szerelve a következő albekezdésekben előírt repülési és navigációs 

műszerekkel és kapcsolódó felszereléssel és – ha értelmezhető – ezek feltételei között: 

 

(a) egy mágnesen iránytű; 

 

(b) egy pontos időmérő, amely órában, percben és másodpercben mutatja az időt; 

 

(c) egy érzékeny barometrikus magasságmérő lábban hitelesítve hektopascalban/millibarban 

hitelesített mellékskálával a repülés közben valószínűen beállítandó minden légköri nyomásra 

történő helyesbítéshez; 

 

(d) egy csomóban hitelesített repülési sebesség mérő; 

 

(e) egy függőleges sebesség mérő (variométer); 

 

(f) egy fordulás- és csúszásmérő vagy egy csúszásmérőt tartalmazó forduláskoordináló; 

 

(g) egy műhorizont (dőlésmérő); 

 

(h) egy pörgettyűs (stabilizált) iránytű; és 
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(i) a külső levegő hőmérsékletet a pilótafülkében jelző műszer, Celsius fokokra kalibrálva. 

 

(j) Azon repülések esetén, amelyek időtartama nem haladja meg a 60 percet, a felszállás és a 

leszállás azonos repülőtéren történik, valamint ezen repülőtértől 50 nm (tengeri mérföld) 

távolságon belül maradnak, a fenti (f), (g) és (h) albekezdésekben megadott műszerek és az 

alábbi (k) pont (4), (5) és (6) albekezdéseiben megadott műszerek helyettesíthetők egy 

fordulás- és csúszásmérővel vagy egy csúszásmérőt tartalmazó forduláskoordinálóval, vagy 

pedig egy műhorizonttal és csúszásjelzővel együttesen.. 

 

(k) Ha két pilóta van előírva, a második pilóta szolgálati helye a következő külön műszerekkel 

rendelkezzen: 

 

(1) egy érzékeny barometrikus magasságmérő lábban hitelesítve 

hektopascalban/millibarban hitelesített mellékskálával a repülés közben valószínűen 

beállítandó minden légköri nyomásra történő helyesbítéshez; 

 

(2) egy csomóban hitelesített repülési sebesség mérő; 

 

(3) egy függőleges sebesség mérő (variométer); 

 

(4) egy fordulás- és csúszásmérő vagy egy csúszásmérőt tartalmazó forduláskoordináló; 

 

(5) egy műhorizont (dőlésmérő); és 

 

(6) egy pörgettyűs (stabilizált) iránytű. 
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(l) Mindegyik sebességmérő rendszerben legyen egy fűtött Pitot-cső, vagy ezzel egyenértékű 

berendezés, hogy megakadályozza a meghibásodást nedvességkondenzáció vagy jegesedés 

következtében, az alábbi repülőgépeken: 

 

(1) amelyek 5700 kg-ot meghaladó legnagyobb engedélyezett felszálló tömeggel vagy 9-nél 

több legnagyobb jóváhagyott utasülés-számmal rendelkeznek; 

 

(2) amelyeket legkorábban 1999 április 1-jén láttak el először egyedi Légialkalmassági 

Bizonyítvánnyal 

 

(m) Ha duplikált műszerek vannak előírva, a követelmény minden pilótának külön kijelzőt és 

külön választókapcsolót vagy más kapcsolódó berendezést jelent, ahogy indokolt. 

 

(n) Minden repülőgépet el kell látni annak jelzésére alkalmas eszközzel, ha a szükséges repülési 

műszerek energiaellátása nem megfelelő; és 

 

(o) Minden repülőgép, amelyen a kompresszibilitási indikátorokat az előírt repülési sebesség 

mérők nem jelzik másképpen, rendelkezzen Mach-szám-mérővel minden pilóta műszerfalán. 

 

(p) Az üzemben tartó csak akkor folytasson VFR szerinti nappali üzemeltetést, ha a repülőgép fel 

van szerelve gémes mikrofonos headsettel vagy ezzel egyenértékű felszereléssel minden, a 

pilótafülkében szolgálatot teljesítő hajózószemélyzeti tag számára. 
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OPS 1.652 

IFR szerinti vagy éjszakai üzemeltetés – Repülési és navigációs műszerek és kapcsolódó 

berendezések 

 

Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet repülőgépet a műszeres repülési szabályok (IFR) szerint 

vagy éjszaka, ha fel van szerelve a következő albekezdésekben szereplő repülési és navigációs 

műszerekkel és kapcsolódó felszereléssel és – ha értelmezhető – csak ezek feltételei között: 

 

(a) egy mágnesen iránytű; 

 

(b) egy pontos időmérő, amely órában, percben és másodpercben mutatja az időt; 

 

(c) két érzékeny barometrikus magasságmérő lábban hitelesítve hektopascalban/millibarban 

hitelesített mellékskálával a repülés közben valószínűen beállítandó minden légköri nyomásra 

történő helyesbítéshez; Ezen magasságmérőknek forgószámlálós vagy azzal egyenértékű 

kijelzővel kell rendelkezniük. 

 

(d) Egy repülési sebesség mérő rendszer egy fűtött Pitot-csővel vagy ezzel egyenértékű 

berendezéssel, hogy megakadályozza a meghibásodást nedvességkondenzáció vagy jegesedés 

következtében, egy, a Pitot-cső meghibásodására figyelmeztető jelzővel együtt. A Pitot-cső 

meghibásodásának jelzője nem követelmény azokon a repülőgépeken, amelyek legnagyobb 

jóváhagyott utasülésszáma legfeljebb kilenc vagy a legnagyobb engedélyezett felszálló 

tömege legfeljebb 5700 kg és amelyeket 1998. április 1-je előtt láttak el először egyedi 

Légialkalmassági Bizonyítvánnyal; 

 

(e) egy függőleges sebesség mérő (variométer); 
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(f) egy fordulás- és csúszásmérő; 

 

(g) egy műhorizont (dőlésmérő); 

 

(h) egy pörgettyűs (stabilizált) iránytű; 

 

(i) a külső levegő hőmérsékletet a pilótafülkében jelző műszer, Celsius fokokra kalibrálva; és 

 

(j) két független statikus nyomás rendszer, kivéve, hogy legfeljebb 5700 kg legnagyobb 

engedélyezett felszálló tömegű légcsavaros repülőgépeken elegendő egy statikus nyomás 

rendszer és egy alternatív statikus nyomást biztosító rendszer. 

 

(k) Ha két pilóta van előírva, a második pilóta szolgálati helye a következő külön műszerekkel 

rendelkezzen: 

 

(1) egy érzékeny barometrikus magasságmérő lábban hitelesítve 

hektopascalban/millibarban hitelesített mellékskálával a repülés közben valószínűen 

beállítandó minden légköri nyomásra történő helyesbítéshez és amely lehet a (c) 

albekezdés által szükséges 2 magasságmérő egyike. Ezen magasságmérőknek 

forgószámlálós vagy azzal egyenértékű kijelzővel kell rendelkezniük. 
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(2) egy repülési sebesség mérő rendszer egy fűtött Pitot-csővel vagy ezzel egyenértékű 

berendezéssel, hogy megakadályozza a meghibásodást nedvességkondenzáció vagy 

jegesedés következtében, egy, a Pitot-cső meghibásodására figyelmeztető jelzővel 

együtt. A Pitot-cső meghibásodásának jelzője nem követelmény azokon a 

repülőgépeken, amelyek legnagyobb jóváhagyott utasülésszáma legfeljebb kilenc vagy 

a legnagyobb engedélyezett felszálló tömege legfeljebb 5700 kg és amelyeket 1998 

április 1-je előtt láttak el először egyedi Légialkalmassági Bizonyítvánnyal; 

 

(3) egy függőleges sebesség mérő (variométer); 

 

(4) egy fordulás- és csúszásmérő; 

 

(5) egy műhorizont (dőlésmérő); és 

 

(6) egy pörgettyűs (stabilizált) iránytű. 

 

(l) Az 5700 kg feletti legnagyobb engedélyezett felszálló tömegű vagy 9-nél nagyobb 

legnagyobb jóváhagyott utasülés-számú repülőgépeket fel kell szerelni egy tartalék 

dőlésmérővel (műhorizonttal), amelyet bármelyik pilótaülésből lehet használni, amelynek: 

 

(1) energiaellátása folyamatos a normál üzemeltetés során és amely a normál elektromos 

ellátó rendszer teljes üzemképtelenné válása után a normál elektromos ellátó rendszertől 

független forrásból kap megtáplálást; 

 

(2) a normál elektromos ellátó rendszer teljes üzemképtelenné válását követően legalább 30 

percig megbízhatóan működik a vészenergia-ellátó rendszer többi terhelését és az 

üzemeltetési eljárásokat figyelembe véve; 
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(3) függetlenül működik az összes többi dőlésjelző rendszertől; 

 

(4) automatikusan lép működésbe a normál elektromos ellátó rendszer teljes 

üzemképtelenné válása után; és 

 

(5) az üzemeltetés valamennyi fázisában kielégítően ki van világítva, 

 

kivéve azokat a repülőgépeket, amelyek maximális engedélyezett felszálló tömege legfeljebb 

5700 kg, amelyeket 1995. április 1-jén már lajstromba vettek egy tagállamban, és amelyek a 

baloldali műszerfalon fel vannak szerelve egy tartalék dőlésmérővel. 

 

(m) A fenti (1) albekezdés betartásakor világosnak kell lenni a hajózószemélyzet számára, hogy az 

említett albekezdés által szükséges tartalék dőlésmérő mikor működik vészenergia-ellátásról. 

Ha a tartalék dőlésmérőnek saját energiaellátása van, legyen egy kapcsolódó jelzés a 

műszeren vagy a műszerfalon, amikor ezt az energiaforrást használják.  

 

(n) egy térképtartó könnyen olvasható helyzetben, amely éjszakai üzemeltetéshez kivilágítható. 

 

(o) Ha a tartalék dőlésmérő műszer a CS 25.1303(b)(4) albekezdésének vagy egyenértékű 

előírásnak megfelelően bizonyítvánnyal ellátott, a fordulás- és csúszásmérők helyettesíthetők 

csúszásmérőkkel. 

 

(p) Ha duplikált műszerek vannak előírva, a követelmény minden pilótának külön kijelzőt és 

külön választókapcsolót vagy más kapcsolódó berendezést jelent, ahogy indokolt; 
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(q) Minden repülőgépet el kell látni annak jelzésére alkalmas eszközzel, ha a szükséges repülési 

műszerek energiaellátása nem megfelelő; és 

 

(r) Minden repülőgép, amelyen a kompresszibilitási indikátorokat az előírt repülési sebesség 

mérők nem jelzik másképpen, rendelkezzen Mach-szám-mérővel minden pilóta műszerfalán. 

 

(s) Az üzemben tartó csak akkor folytahat IFR szerinti vagy éjszakai üzemeltetést, ha a repülőgép 

fel van szerelve gémes mikrofonos headsettel vagy ezzel egyenértékű felszereléssel minden, a 

pilótafülkében szolgálatot teljesítő hajózószemélyzeti tag számára és egy adás gombbal 

minden előírt pilóta kormánykerekén.  

 
OPS 1.655 

Kiegészítő berendezések egypilótás IFR szerinti vagy éjszakai üzemeltetésre 

 
Az üzemben tartó csak akkor folytathat egypilótás IFR üzemeltetést, ha a repülőgép el van látva egy 

robotpilótával, amely legalább a magasság- és iránytartást biztosítja. 

 
OPS 1.660 

Magassági figyelmeztető rendszer 

 
(a) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet légcsavaros gázturbinás hajtóműves repülőgépet 

5700 kg-nál nagyobb maximális engedélyezett felszálló tömeggel, vagy 9-nél nagyobb 

engedélyezett utasülésszámmal, vagy sugárhajtású repülőgépet, ha a repülőgépben 

rendelkezésre áll a magassági figyelmeztető rendszer, amely alkalmas a következőkre: 

 

(1) figyelmeztetni a hajózószemélyzetet, ha elérték az előre kiválasztott magasságot; és 
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(2) legalább hangjelzéssel figyelmeztetni a hajózószemélyzetet, ha egy előre kiválasztott 

magasságtól eltérés történt felfelé vagy lefelé, 

kivéve a legfeljebb 5700 kg maximális engedélyezett felszálló tömegű és 9-nél nagyobb 

maximális engedélyezett utasülésszámú repülőgépeket, amelyeket 1972. április 1-je 

előtt láttak el először Légialkalmassági Bizonyítvánnyal és amelyek 1995. április 1-jén 

már lajstromban voltak egy tagállamban. 

 
OPS 1.665 

Földközelségjelző rendszer és terepre figyelmeztető rendszer 

 
(a) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet  gázturbinás repülőgépet, amelynek legnagyobb 

engedélyezett felszálló tömege meghaladja az 5700 kg-ot vagy legnagyobb engedélyezett 

utas-ülésszáma a 9-et, ha fel van szerelve egy földközelségjelző rendszerrel, amelyben van 

egy terepveszélyt előrejelző rendszer (TAWS) is.. 

 

(b) A földközelségjelző rendszernek automatikusan, hangjelzésekkel, amelyeket vizuális jelek is 

kiegészíthetnek, időbeni és megkülönböztethető figyelmeztetést kell adnia a hajózószemélyzet 

számára a süllyedés sebességéről, a föld közelségéről, felszállás vagy átstartolás utáni 

magasságvesztésről, helytelen leszállási konfigurációról és a siklópályától lefelé történő 

eltérésről. 

 

(c) A terepre figyelmeztető rendszernek automatikusan, vizuális és hangjelzések és egy terepre 

figyelmeztető kijelzés útján elegendő reakcióidőt kell biztosítania a hajózószemélyzet 

számára, hogy el lehessen kerülni a terepnek való szabályozott nekirepülést és előrejelző 

képességet és terepelkerülési küszöbértéket kell nyújtania.  
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OPS 1.668 

Összeütközés-elhárító fedélzeti rendszer 

 
Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet gázturbinás repülőgépet, amelynek legnagyobb 

engedélyezett felszálló tömege meghaladja az 5700 kg-ot vagy legnagyobb engedélyezett 

utasülésszáma a 9-et, ha fel van szerelve egy legalább ACAS II teljesítményszintű összeütközés-

elhárító rendszerrel. 

OPS 1.670 

Fedélzeti időjárási radarberendezés 

 

(a) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltetheti a következőket: 

 

(1) egy repülőgépet túlnyomásos kabinnal; vagy 

 

(2) egy túlnyomás nélküli repülőgépet, amelynek legnagyobb engedélyezett felszálló 

tömege több, mint 5700 kg; vagy 

 

(3) egy túlnyomás nélküli repülőgépet, amelynek legnagyobb jóváhagyott utasülés-száma 

9-nél nagyobb, ha fel van szerelve egy fedélzeti időjárási radarberendezéssel, ha egy 

ilyen repülőgépet éjszaka vagy műszeres meteorológiai körülmények között üzemelteti 

olyan területeken, ahol zivatarok vagy más, fedélzeti időjárási radarral észlelhetőnek 

tekintett potenciálisan veszélyes időjárási körülmények várhatók az útvonal mentén. 
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(b) Túlnyomás nélküli, 5700 kg-ot nem meghaladó legnagyobb engedélyezett felszálló tömegű, 

9-et nem meghaladó legnagyobb jóváhagyott utasülésszámú légcsavaros repülőgépeken a 

fedélzeti időjárási radarberendezés helyettesíthető más berendezéssel, amely képes észlelni a 

zivatarokat és más potenciálisan veszélyes időjárási körülményeket, amelyeket fedélzeti 

időjárási radarral észlelhetőnek tekintenek, ha azt a Hatóság jóváhagyja. 

 

OPS 1.675 

Berendezések jegesedési körülmények közötti üzemeltetéshez 

 

(a) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet repülőgépet várható vagy tényleges jegesedési 

körülmények között, ha bizonyítványt kapott és fel van szerelve jegesedési körülmények 

közötti üzemeltetéshez. 

 

(b) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet repülőgépet várható vagy tényleges jegesedési 

körülmények között, ha fel van szerelve a keletkező jeget megvilágító vagy felderítő 

eszközökkel. A használt megvilágításnak olyan típusúnak kell lennie, hogy ne okozzon olyan 

csillogást vagy fényvisszaverődést, amely a személyzet tagjait hátráltatná feladataik 

ellátásában. 

 

OPS 1.680 

Kozmikus sugárzást jelző berendezés 

 
Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet repülőgépet 15 000 m (49 000 láb) felett, ha: 
 
(1) fel van szerelve az összes kapott kozmikus sugárzás (vagyis a csillagközi és napi eredetű 

ionizáló és neutronsugárzás összegének) dózisát és kumulált értékét minden járaton 
folyamatosan mérő és jelző műszerrel, vagy 

 
(2) egy, a Hatóság számára elfogadható fedélzeti negyedévenkénti sugárzásminta-vevő 

rendszerrel. 
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OPS 1.685 

Hajózószemélyzet fedélzeti telefonrendszere 

 
Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet repülőgépet, amelyen a hajózószemélyzet létszáma 
egynél nagyobb, ha fel van szerelve hajózószemélyzeti fedélzeti telefonrendszerrel, beleértve a 
hajózószemélyzet minden tagjának használatára szolgáló fejhallgatókat és mikrofonokat, amelyek 
nem kézben tartandóak, 
 

OPS 1.690 

Személyzet fedélzeti telefonrendszere 

 
(a) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet 15 000 kg-ot meghaladó legnagyobb engedélyezett 

felszálló tömegű vagy 19-nél nagyobb legnagyobb jóváhagyott utasülésszámú repülőgépet, ha 
fel van szerelve személyzeti telefonrendszerrel, kivéve azokat a repülőgépeket, amelyeket 
1965. április 1-je előtt láttak el először Légialkalmassági Bizonyítvánnyal és amelyek 1995. 
április 1-jén már lajstromban voltak egy tagállamban. 

 

(b) A jelen bekezdés által megkövetelt személyzeti tagi telefonrendszernek a következőkre kell 

képesnek lennie: 

 

(1) Az utastájékoztató rendszertől függetlenül működjön, kivéve a kézi eszközöket, 

fejhallgatókat, mikrofonokat, választókapcsolókat és jelzőeszközöket; 

 

(2) Kétirányú kommunikációt biztosítson a hajózószemélyzet fülkéje és a következők 

között: 

 

(i) minden utasfülke; 
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(ii) minden, az utasfedélzettől eltérő szinten elhelyezkedő konyha; és 

 

(iii) minden külön személyzeti fülke, amely nem az utasfedélzeten található és nem 

közelíthető meg könnyen egy utasfülkéből; 

 

(3) Könnyen elérhető legyen használat céljából minden szükséges hajózószemélyzeti 

szolgálati helyről a hajózószemélyzet fülkéiben; 

 

(4) Könnyen elérhető legyen használat céljából minden szükséges légiutas-kísérő 

személyzeti szolgálati helyről minden különálló vagy páros padlószintű vészkijáratnál; 

 

(5) Rendelkezzen egy hang és vizuális jelzéseket alkalmazó riasztórendszerrel, hogy a 

hajózószemélyzet tagjai riaszthassák a légiutas-kísérőket, valamint a légiutas-kísérő 

személyzet tagjai riaszthassák a hajózószemélyzetet; 

 

(6) Rendelkezzen eszközökkel annak eldöntéséhez, hogy a hívás egy normál hívás, vagy 

vészhívás; és 

 

(7) A földi tartózkodás folyamán biztosítsa a kétirányú kommunikációt a földi személyzet 

és a hajózószemélyzet legalább két tagja között. 
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OPS 1.695 

Utastájékoztató rendszer 

 

(a) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet 19-nél nagyobb maximális jóváhagyott utasülés-

számú repülőgépet, ha fel van szerelve utastájékoztató rendszerrel. 

 

(b) A jelen bekezdés által megkövetelt utastájékoztató rendszer legyen képes a következőkre: 

 

(1) A telefonrendszerektől függetlenül működjön, kivéve a kézi eszközöket, fejhallgatókat, 

mikrofonokat, választókapcsolókat és jelzőeszközöket; 

 

(2) Könnyen elérhető legyen használat céljából minden szükséges hajózószemélyzeti 

szolgálati helyről; 

 

(3) Minden padlószinten szükséges utas vészkijárathoz, amely mellett van egy közeli 

légiutas-kísérő személyzeti ülőhely, legyen egy mikrofonja, amely könnyen elérhető a 

légiutaskísérő személyzet ott ülő tagja számára azzal a kivétellel, hogy egy mikrofon 

több kijárathoz is tartozhat, ha a kijáratok közelsége segítség nélkül lehetővé teszi a 

szóbeli kommunikációt a légiutas-kísérő személyzet ülő tagjai között; 

 

(4) Legyen 10 másodpercen belül működtethető a légiutas-kísérő személyzet mindazon 

szolgálati helyeken lévő tagjai számára, amelyekről használata elérhető; és 

 

(5) Legyen hallható és érthető minden utasülésben, mellékhelyiségben és légiutas-kísérő 

személyzeti ülőhelyen és munkahelyen. 
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OPS 1.700 

Pilótafülke hangrögzítők–1 

 

(a) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet 1998. április 1-jén vagy azután először 

Légialkalmassági Bizonyítvánnyal ellátott repülőgépet, amely: 

 

(1) többhajtóműves, turbinahajtású és 9-nél nagyobb legnagyobb jóváhagyott 

utasülésszámú; vagy 

 

(2) amelynek legnagyobb engedélyezett felszálló tömege nagyobb, mint 5700 kg, 

ha fel van szerelve egy pilótafülke hangrögzítővel, amely időléptékben rögzíti a 

következőket: 

 

(i) a rádión a pilótafülkéből adott vagy ott vett szóbeli kommunikációt; 

 

(ii) a pilótafülke hangkörnyezetét, beleértve, megszakítás nélkül, az összes 

használatban lévő gémes és gégemikrofon által vett hangjeleket; 

 

(iii) a hajózószemélyzet tagjainak a repülőgép telefonrendszerén keresztüli szóbeli 

kommunikációját a pilótafülkében; 

 

(iv) a navigációs vagy megközelítési segédeszközöket azonosító szóbeli és 

hangkommunikációt, amelyeket egy fejhallgatóba vagy hangszóróba táplálnak be; 

és 
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(v) a hajózószemélyzet pilótafülkében lévő tagjainak az utastájékoztató rendszer 

segítségével folytatott szóbeli kommunikációját, ha van ilyen. 

 

(b) A pilótafülke hangrögzítő legyen képes legalább a működésének legutóbbi két órájában 

rögzített információt megőrizni azzal a kivétellel, hogy a legfeljebb 5700 kg legnagyobb 

engedélyezett felszálló tömegű repülőgépek esetén ez az időszak 30 percre csökkenthető. 

 

(c) A pilótafülke hangrögzítő automatikusan induljon el a repülőgép saját hajtóművével történő 

mozgása előtt, és rögzítsen folyamatosan a repülés végéig, amikor a repülőgép már nem képes 

saját hajtóművével mozogni. Ezenkívül, az elektromos energia rendelkezésre állásától 

függően, a pilótafülke hangrögzítő a lehető legkorábban kezdje el a rögzítést a hajtóművek 

indulása előtt végrehajtott repülés előtt pilótafülkei ellenőrzések alatt a hajtóművek repülés 

végén történő leállítását követő pilótafülkei ellenőrzésekig. 

 

(d) A pilótafülke hangrögzítő rendelkezzen víz alatti megtalálását segítő eszközzel. 

 

OPS 1.705 

Pilótafülke hangrögzítők–2 

 

(a) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet többhajtóműves gázturbinás repülőgépet, amelyet 

1990. január 1-je és 1998. március 31-e között láttak el először Légialkalmassági 

Bizonyítvánnyal, és amelynek legnagyobb engedélyezett felszálló tömege 5700 kg vagy annál 

kevesebb, és amelynek legnagyobb jóváhagyott utas-ülésszáma 9-nél nagyobb, ha fel van 

szerelve egy pilótafülke hangrögzítővel, amely rögzíti a következőket: 

 

(1) a rádión a pilótafülkéből adott vagy ott vett szóbeli kommunikációt; 
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(2) a pilótafülke hangkörnyezetét, beleértve, ahol lehetséges, megszakítás nélkül, az összes 

használatban lévő kézi és fejhallgatós mikrofon által vett hangjeleket; 

 

(3) a hajózószemélyzet tagjainak a repülőgép telefonrendszerén keresztüli szóbeli 

kommunikációját a pilótafülkében; 

 

(4) a navigációs vagy megközelítési segédeszközöket azonosító szóbeli és 

hangkommunikációt, amelyeket egy fejhallgatóba vagy hangszóróba táplálnak be; és 

 

(5) a hajózószemélyzet pilótafülkében lévő tagjainak az utastájékoztató rendszer 

segítségével folytatott szóbeli kommunikációját, ha van ilyen. 

 

(b) A pilótafülke hangrögzítő legyen képes legalább a működésének legutóbbi 30 percében 

rögzített információt megőrizni. 

 

(c) A pilótafülke hangrögzítő induljon el a repülőgép saját hajtóművével történő mozgása előtt, és 

rögzítsen folyamatosan a repülés végéig, amikor a repülőgép már nem képes saját 

hajtóművével mozogni. Ezenkívül, az elektromos energia rendelkezésre állásától függően, a 

pilótafülke hangrögzítő a lehető legkorábban kezdje el a rögzítést a hajtóművek indulása előtt 

végrehajtott repülés előtt pilótafülkei ellenőrzések alatt a hajtóművek repülés végén történő 

leállítását követő pilótafülkei ellenőrzésekig. 

 

(d) A pilótafülke hangrögzítő rendelkezzen víz alatti megtalálását segítő eszközzel. 
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OPS 1.710 

Pilótafülke hangrögzítők–3 

 

(a) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet 5700 kg feletti legnagyobb engedélyezett felszálló 

tömegű repülőgépet, amelyet 1998. április 1-je között láttak el először egyedi 

Légialkalmassági Bizonyítvánnyal, ha fel van szerelve egy pilótafülke hangrögzítővel, amely 

rögzíti a következőket: 

 

(1) a rádión a pilótafülkéből adott vagy ott vett szóbeli kommunikációt; 

 

(2) a pilótafülke hangkörnyezetét; 

 

(3) a hajózószemélyzet tagjainak a repülőgép telefonrendszerén keresztüli szóbeli 

kommunikációját a pilótafülkében; 

 

(4) a navigációs vagy megközelítési segédeszközöket azonosító szóbeli és 

hangkommunikációt, amelyeket egy fejhallgatóba vagy hangszóróba táplálnak be; és 

 

(5) a hajózószemélyzet pilótafülkében lévő tagjainak az utastájékoztató rendszer 

segítségével folytatott szóbeli kommunikációját, ha van ilyen. 

 

(b) A pilótafülke hangrögzítő legyen képes legalább a működésének legutóbbi 30 percében 

rögzített információt megőrizni. 
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(c) A pilótafülke hangrögzítő induljon el a repülőgép saját hajtóművével történő mozgása előtt, és 

rögzítsen folyamatosan a repülés végéig, amikor a repülőgép már nem képes saját 

hajtóművével mozogni. 

 

(d) A pilótafülke hangrögzítő rendelkezzen víz alatti megtalálását segítő eszközzel. 

 

OPS 1.715 

Fedélzeti adatrögzítők–1 

(Lásd az OPS 1.715 1. függelékét) 

 

(a) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet olyan repülőgépet, amelyet 1998. április 1-jén 

vagy azután láttak el először egyedi Légialkalmassági Bizonyítvánnyal, amely: 

 

(1) többhajtóműves és amelynek legnagyobb engedélyezett utasülésszáma 9-nél több;vagy 

 

(2) amelynek legnagyobb engedélyezett felszálló tömege több, mint 5 700 kg,  

 

ha fel van szerelve egy digitális adatrögzítési és tárolási módszert használó fedélzeti 

adatrögzítővel, amelyhez a tárolóeszközön lévő adatok könnyű előhívási módszere 

rendelkezésre áll. 

 
(b) A fedélzeti adatrögzítő legyen képes megőrizni a működésének legutóbbi 25 órájában 

rögzített adatokat azzal a kivétellel, hogy a legfeljebb 5700 kg legnagyobb engedélyezett 
felszálló tömegű repülőgépeken egy az időtartam 10 órára csökkenthető.  
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(c) A fedélzeti adatrögzítő időléptékben rögzítse a következőket: 
 
(1) Az OPS 1.715 1. függelékének A1 vagy A2 táblázatában felsorolt paramétereket, 

amelyik értelmezhető; 
 
(2) 27 000 kg feletti legnagyobb engedélyezett felszállási tömegű repülőgépeken az OPS 

1.715 1. függelékének B táblázatában szereplő további paramétereket; 
 
(3) A fenti (a) pontban leírt repülőgépeken a fedélzeti adatrögzítő rögzítse valamennyi, a 

repülőgép újszerű vagy egyedi kialakításához vagy üzemeltetési jellemzőihez 
kapcsolódó egyedi paramétereket, ahogy azokat a Hatóság a típusbizonyítvány vagy a 
kiegészítő típusbizonyítvány kiadásakor meghatározza; és 

 
(4) elektronikus kijelző rendszerrel ellátott repülőgépeken az OPS 1.715 1. függelékének C 

táblázatában felsorolt paramétereket azzal a kivétellel, hogy a 2002. augusztus 20-a előtt 
először egyedi Légialkalmassági Bizonyítvánnyal ellátott repülőgépeken a következő 
paramétereket: 
 
(i) amelyekre nem áll rendelkezésre az érzékelő; vagy 
 
(ii) amelyekhez a repülőgépnek az adatokat generáló rendszerét vagy berendezését 

módosítani kell; vagy 
 
(iii) amelyeknek jelei nem kompatibilisek a rögzítőrendszerrel; 
 
nem kell rögzíteni, ha ez a Hatóság számára elfogadható. 
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(d) Az adatokat a repülőgép olyan adatforrásaiból kell venni, amelyek pontos összefüggést 

tesznek lehetővé a hajózószemélyzet számára kijelzett információval. 

 

(e) A fedélzeti adatrögzítő automatikusan kezdje el a rögzítést mielőtt a repülőgép képes lesz 

saját hajtóművével mozogni, és automatikusan álljon le amikor a repülőgép már nem képes 

saját hajtóművével mozogni. 

 

(f) A fedélzeti adatrögzítő rendelkezzen víz alatti megtalálását segítő eszközzel. 

 

(g) Az 1998. április 1-je és 2001. március 31-e között először egyedi Légialkalmassági 

Bizonyítvánnyal ellátott repülőgépek nem kötelesek megfelelni az OPS 1.715 (c) pontjának, 

ha a Hatóság jóváhagyja és ha: 

 

(1) Az OPS 1.715 (c) pontjának való megfelelés nem érhető el a repülőgép rendszereinek és 

berendezéseinek (kivéve a fedélzeti adatrögzítő rendszert) jelentős módosítása nélkül; 

és 

 

(2) a repülőgép megfelel az OPS 1.715 (c) pontjának azzal a kivétellel, hogy az OPS 1.720 

1. függeléke A táblázatának 15b paraméterét nem kell rögzíteni. 
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OPS 1.720 

Fedélzeti adatrögzítők–2 

(Lásd az OPS 1.720 1. függelékét) 

 

(a) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet olyan repülőgépet, amelyet először 1990. június 1-

je után, de 1998. április 1-je előtt láttak el egyedi Légialkalmassági Bizonyítvánnyal, 

amelynek legnagyobb engedélyezett felszálló tömege nagyobb, mint 5700 kg, ha fel van 

szerelve egy digitális adatrögzítési és tárolási módszert használó fedélzeti adatrögzítővel, 

amelyhez a tárolóeszközön lévő adatok könnyű előhívási módszere rendelkezésre áll. 

 

(b) A fedélzeti adatrögzítő legyen képes megőrizni a működésének legutóbbi 25 órájában 

rögzített adatokat. 

 

(c) A fedélzeti adatrögzítő időléptékben rögzítse a következőket: 

 

(1) Az OPS 1.720 1. függelékének A táblázatában felsorolt paramétereket; és 

 

(2) 27 000 kg feletti legnagyobb engedélyezett felszállási tömegű repülőgépeken az OPS 

1.720 1. függelékének B táblázatában szereplő további paramétereket.  

 

(d) A legfeljebb 27 000 kg legnagyobb engedélyezett felszálló tömegű repülőgépeken, ha az a 

Hatóság számára elfogadható, az OPS 1.720 1. függeléke A táblázatának 14. és 15b 

paramétereit nem kell rögzíteni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

 

(1) nem áll könnyen rendelkezésre az érzékelő, 
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