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(2) nem áll rendelkezésre elegendő kapacitás a fedélzeti rögzítő rendszerben, 

 

(3) az adatokat generáló berendezést módosítani kell. 

 

(e) A 27 000 kg feletti legnagyobb engedélyezett felszálló tömegű repülőgépeken, ha az 

elfogadható a Hatóság számára, a következő paramétereket nem kell rögzíteni: az OPS 1.720 

1. függeléke A táblázatának 15b és az 1. függelék B táblázatából a 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30 és 31-et, ha a következő feltételek valamelyike teljesül: 

 

(1)  nem áll könnyen rendelkezésre az érzékelő, 

 

(2)  nem áll rendelkezésre elegendő kapacitás a fedélzeti adatrögzítő rendszerben, 

 

(3) az adatokat generáló berendezést módosítani kell, 

 

(4) A navigációs adatok (NAV frekvenciaválasztás, DME távolság, szélesség, hosszúság, 

földhöz képesti sebesség és széleltérítés) nem állnak digitális formában rendelkezésre. 

 

(f) Azokat az egyes paramétereket, amelyek számítással levezethetők a többi rögzített 

paraméterből, nem kell rögzíteni, ha az a Hatóság számára elfogadható. 

 

(g) Az adatokat a repülőgép olyan adatforrásaiból kell venni, amelyek pontos összefüggést 

tesznek lehetővé a hajózószemélyzet számára kijelzett információval; 
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(h) 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. 

 

(i) A fedélzeti adatrögzítő rendelkezzen víz alatti megtalálását segítő eszközzel. 

 
OPS 1.725 

Fedélzeti adatrögzítők–3 

(Lásd az OPS 1.725 1. függelékét) 

 
(a) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet gázturbinás repülőgépet, amelyet 1990. január 1-je 

előtt láttak el először egyedi Légialkalmassági Bizonyítvánnyal és 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 1.725 1. függelékének A táblázatában felsorolt paramétereket. 
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(2) Azokon a repülőgépeken, anelyek legnagyobb engedélyezett felszálló tömege nagyobb, 
mint 27 000 kg és amelyek típusa először 1969 után kapott típusbizonyítványt, ezen 
felül az OPS 1.725 jelen bekezdése 1. sz függeléke B táblázatának 6-15b paraméterét. A 
következő paramétereket nem kell rögzíteni, ha az a Hatóság számára elfogadható: az 
OPS 1.725 1. függeléke B táblázatából a 13, 14 és 15b-t, ha a következő feltételek 
valamelyike teljesül: 
 

(i) nem áll könnyen rendelkezésre az érzékelő, 

 

(ii) nem áll rendelkezésre elegendő kapacitás a fedélzeti adatrögzítő rendszerben, 

 

(iii) az adatokat generáló berendezést módosítani kell; és 

 

(3) ha elegendő kapacitás áll rendelkezésre a fedélzeti rögzítő rendszerben, az érzékelő 

könnyen rendelkezésre áll és nincs szükség az adatrokat generáló berendezés 

módosítására: 

 

(i) olyan repülőgépeken, amelyeket először 1989. január 1-jén vagy azután láttak el 

egyedi Légialkalmassági Bizonyítvánnyal, és amelyek legnagyobb engedélyezett 

felszálló tömege 5700 kg-nál nagyobb, de legfeljebb 27 000 kg, az OPS 1.725 1. 

függeléke B táblázatának 6-15b paramétereit; és 

 

(ii) olyan repülőgépeken, amelyeket először 1987. január 1-jén vagy azután láttak el 

egyedi Légialkalmassági Bizonyítvánnyal, és amelyek legnagyobb engedélyezett 

felszálló tömege 27 000 kg-nál nagyobb, az OPS 1.725 1. függeléke B 

táblázatának többi paraméterét. 
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(d) Azokat az egyes paramétereket, amelyek számítással levezethetők a többi rögzített 
paraméterből, nem kell rögzíteni, ha az a Hatóság számára elfogadható. 

 
(e) Az adatokat a repülőgép olyan adatforrásaiból kell venni, amelyek pontos összefüggést 

tesznek lehetővé a hajózószemélyzet számára kijelzett információval. 
 
(f) 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. 

 
(g) A fedélzeti adatrögzítő rendelkezzen víz alatti megtalálását segítő eszözzel. 
 

OPS 1.727 

Kombinált rögzítő 

 
(a) A pilótafülke hangrögzítőre és a fedélzeti adatrögzítőre vonatkozó követelmények a 

következő módon is teljesíthetőek: 

 

(1) egy kombinált rögzítő, ha a repülőgépet vagy csak egy pilótafülke hangrögzítővel vagy 

csak egy fedélzeti adatrögzítővel kell felszerelni; vagy 

 

(2) egy kombinált rögzítő, ha egy legfeljebb 5 700 kg legnagyobb engedélyezett felszálló 

tömegű repülőgépet egy pilótafülke hangrögzítővel és egy fedélzeti adatrögzítővel kell 

felszerelni; vagy 
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(3) két kombinált rögzítő, ha egy 5 700 kg feletti legnagyobb engedélyezett felszálló 

tömegű repülőgépet egy pilótafülke hangrögzítővel és egy fedélzeti adatrögzítővel kell 

felszerelni. 

 

(b) A kombinált rögzítő egy fedélzeti adatrögzítő, amely a következőket rögzíti: 

 

(1) a pilótafülke hangrögzítőkre vonatkozó pont által megkövetelt összes szóbeli 

kommunikációt és hangkörnyezetet; és 

 

(2) a fedélzeti adatrögzítőkre vonatkozó pont által megkövetelt adatokat, az azok által a 

pontok által megkövetelt tulajdonságokkal. 

 
OPS 1.730 

Ülések, ülések biztonsági övei, hevederek és gyermekrögzítő eszközök 

 
(a) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet repülőgépet, ha az fel van szerelve a 
következőkkel: 

 
(1) ülés vagy fekvőhely minden legalább 2 éves korú személy számára; 
 
(2) biztonsági öv átlós vállhevederrel vagy anélkül vagy biztonsági heveder mindegyik 

ülésen minden legalább 2 éves korú utas használatára; 
 
(3) kiegészítésként gyermeköv, vagy egyéb rögzítő eszköz minden egyes csecsemő 

számára; 
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(4) az alábbi (b) pontban leírt kivétellel egy biztonsági öv vállhevederrel minden egyes 
hajózószemélyzeti valamint a pilótaülések melletti ülésen, beleértve egy olyan 
szerkezetet, amely hirtelen lassulás esetén automatikusan rögzíti a benne ülő személy 
felsőtestét; 

 

(5) az alábbi (b) pontban megadott kivétellel, egy biztonsági öv vállhevederrel minden 

egyes légiutas-kísérő személyzeti és megfigyelői ülésen. Ez a követelmény nem zárja ki 

azonban, hogy a légiutaskísérő-személyzet tagjai, akiket a szükséges légiutaskísérő-

személyzet létszámon túlmenően visznek magukkal, utasüléseket használjanak; és 

 

(6) ülések a légiutaskísérő-személyzet számára a padlószinten szükséges vészkijáratokhoz 

közel azzal a kivétellel, hogy ha az utasok vészevakuálását segítené a 

légiutaskísérőszemélyzet tagjainak máshova történő ültetése, elfogadható más 

elhelyezés. Ezek az ülések a repülőgép hossztengelyétől 15°-on belül nézzenek előre 

vagy hátra. 

 

(b) Minden vállhevederrel rendelkező biztonsági öv egy ponton legyen kioldható. 

 

(c) 5700 kg-ot nem meghaladó legnagyobb engedélyezett felszálló tömegű repülőgépeken egy 

átlós vállhevederrel ellátott biztonsági öv, 2730 kg-ot nem meghaladó legnagyobb 

engedélyezett felszálló tömegű repülőgépeken pedig egy biztonsági öv megengedhető a 

vállhevederrel ellátott biztonsági öv helyett, ha nem ésszerűen megvalósítható az utóbbi 

felszerelése. 
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OPS 1.731 

„Biztonsági öveket becsatolni” és „Dohányozni tilos” jelzések 

 

Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet olyan repülőgépet, amelyben nem látható minden 

utasülés a pilótafülkéből, ha fel van szerelve olyan eszközzel, amellyel minden utas és a 

légiutaskísérő-személyzet számára jelezni lehet, hogy mikor kell rögzíteni a biztonsági öveket és 

mikor nem megengedett a dohányzás. 

 

OPS 1.735 

Belső ajtók és függönyök 

 

Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet repülőgépet, ha az fel van szerelve a következő 

felszereléssel: 

 

(a) egy 19-nél nagyobb legnagyobb maximális engedélyezett utasülésszámú repülőgépen egy ajtó 

az utastér és a pilótafülke között „csak személyzetnek” felirattal és záró eszközzel, amely 

megakadályozza, hogy az utasok a hajózószemélyzet egy tagjának engedélye nélkül 

kinyissák; 

 

(b) minden, egy utasfülkét egy másik, vészkijárati funkcióval rendelkező fülkétől elválasztó ajtó 

kinyitására szolgáló eszközzel. A nyitóeszközökhöz könnyen hozzá kell férni; 
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(c) ha át kell menni egy ajtón vagy függönyön, amely az utasteret más területektől elválasztja, 

hogy elérjenek bármely előírt vészkijáratot bármelyik utasüléstől, az ajtónak vagy függönynek 

eszközzel kell rendelkeznie a nyitott állapotban történő rögzítéshez; 

 

(d) egy felirat minden belső ajtón vagy függöny mellett, amelyik egy utas-vészkijárathoz biztosít 

hozzáférést, jelezve, hogy fel- és leszállás közben nyitott állapotban kell őket rögzíteni; és 

 

(e) a személyzet minden tagjának eszköz bármely olyan ajtó kinyitására, amelyhez normál 

esetben hozzáférnek az utasok és amelyet az utasok bezárhatnak. 

 

OPS 1.745 

Elsősegélynyújtó készletek 

 
(a) Az üzemben tartó csak akkor üzemltethet repülőgépet, ha az el van látva a következő 

mennyiségű könnyen hozzáférhető elsősegélynyújtó készlettel: 

 

 

Beállított 

utasülések száma 

Szükséges 

elsősegély-

készletek száma 

0 – 99 1 

100 – 199 2 

200 – 299 3 

300 és több 4 
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(b) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az elsősegélynyújtó-készleteket: 

 

(1) rendszeresen megvizsgálják, hogy a lehetőségekhez mérten meggyőződjenek arról, 

hogy tartalmuk szándékolt használatukhoz szükséges állapotban van; és 

 

(2) rendszeresen feltöltik a címkéiken található utasításoknak megfelelően vagy ahogy azt a 

körülmények megkövetelik. 

 
OPS 1.755 

Egészségügyi vészmentő dobozok 

 
(a) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet 30 feletti legnagyobb jóváhagyott utasülésszámú 

repülőgépet, ha el van látva egy egészségügyi vészmentő dobozzal, ha a tervezett útvonal 

bármely pontja több, mint 60 percnyi repülésre van (normál utazósebességgel) egy olyan 

repülőtértől, amelyen képzett orvosi segítség áll várhatóan rendelkezésre. 

 

(b) A parancsnok gondoskodjon arról, hogy gyógyszereket csak a képzett orvosok, ápolónők és a 

hasonlóan képzett személyzet ad. 

 

(c) Szállítási feltételek 

 

(1) Az egészségügyi vészmentő dobozt portól és nedvességtől védve és biztonságos 

feltételek között kell tartani, ahol az megvalósítható, a pilótafülkében; és 
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(2) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az egészségügyi vészmentő 

dobozokat: 

 

(i) rendszeresen megvizsgálják, hogy a lehetőségekhez mérten meggyőződjenek 

arról, hogy tartalmuk szándékolt használatukhoz szükséges állapotban van; és 

 

(ii) Rendszeresen feltöltik a címkéiken található utasításoknak megfelelően vagy 

ahogy azt a körülmények megkövetelik. 

 
OPS 1.760 

Oxigén elsősegélynyújtáshoz 

 
(a) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet repülőgépet túlnyomásos kabinnal 25 000 láb 

feletti magasságokon, ha a légiutaskísérő-személyzet egy tagját kell szállítani, ha fel van 
szerelve hígítatlan oxigén készlettel azon utasok számára, akik fiziológiai okokból oxigént 
igényelhetnek a kabin nyomásának csökkenése esetén. Az oxigén mennyiségét legalább 3 
száraz normál köbméter (STPD)/perc/fő árammal kell számolni és a teljes repülésre 
biztosítani kell 8000 láb barometrikus magasság felett a kabin nyomásának csökkenése esetén 
a szállított utaslétszám legalább 2%-a, de semmi esetre sem egy főnél kevesebb részére. 
Elegendő számú, de kettőnél semmiképpen sem kevesebb adagolóegység álljon 
rendelkezésre, eszközökkel a légiutaskísérő-személyzet számára a készlet használatára. 

 

(b) Egy adott üzemeltetéshez szükséges elsősegélynyújtási oxigén mennyiségét a barometrikus 

magasságok és a repülés időtartama alapján kell meghatározni, a minden üzemeltetésre és 

útvonalra megállapított üzemeltetési eljárásokkal összhangban. 
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(c) A biztosított oxigénberendezés legyen alkalmas minden felhasználó részére legalább 

percenként négy liter STPD oxigénáram biztosítására. Bármely magasságon az áramlást 

legalább percenként két literre (STPD) csökkentő eszközök biztosíthatók. 

 
OPS 1.770 

Kiegészítő oxigén – repülőgépek túlnyomásos kabinnal 

(Lásd az OPS 1.770 1. függelékét) 

 
(a) Általános 

 

(1) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet repülőgépet túlnyomásos kabinnal 10 000 láb 

feletti magasságokon, ha biztosítva van a jelen bekezdés által előírt oxigénellátást tárolni és 

elosztani képes kiegészítő oxigén berendezés.  

 
(2) A szükséges kiegészítő oxigén mennyiségét a barometrikus magasság, a repülés időtartama és 

azon feltételezés alapján határozzák meg, hogy az utastér túlnyomásának elvesztése azon a 
magasságon vagy a repülés azon pontján következik be, amely az oxigénszükséglet 
szempontjából a legkritikusabb, és hogy a meghibásodás után a repülőgép a Repülőgép 
Üzemben Tartási Kézikönyvben előírt vészhelyzeti eljárásokkal összhangban fog leereszkedni 
a megteendő útvonal szempontjából biztonságos magasságba, amely biztonságos repülést és 
leszállást tesz lehetővé. 
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(3) Az utastér túlnyomásának elvesztését követően az utastér magasságát a repülőgép 
barometrikus magasságával azonosnak kell venni, kivéve, ha a Hatóságnak bemutatják, hogy 
a kabin vagy a túlnyomás biztosító rendszer valószínű meghibásodása nem eredményezi az 
utastér barometrikus magasságának a repülőgép barometrikus magasságával egyenlővé 
válását. Ezen körülmények között a bemutatott legnagyobb utastér barometrikus magasság 
használható az oxigénszükséglet meghatározásához. 

 

(b) Oxigénberendezés és ellátás követelményei 

 

(1) A hajózószemélyzet tagjai 

 

(i) A hajózószemélyzetnek a pilótafülkében szolgálatot teljesítő minden tagját el kell látni 

kiegészítő oxigénnel az 1. függelékkel összhangban. Ha a pilótafülke üléseiben helyet 

foglaló minden személyt a hajózószemélyzet oxigénellátó forrásából látnak el 

oxigénnel, akkor őket az oxigénellátás szempontjából a hajózószemélyzet 

pilótafülkében szolgálatot teljesítő tagjainak kell tekinteni. Azokat a pilótafülke 

üléseiben helyet foglalókat, akiket nem a hajózószemélyzet oxigénellátó forrásából 

látnak el, az oxigénellátás szempontjából utasoknak kell tekinteni. 

 

(ii) A hajózószemélyzetnek a fenti (b) pont (1)(i) albekezdése által nem érintett tagjait az 

oxigénellátás szempontjából utasoknak kell tekinteni. 

 

(iii) Az oxigénálarcokat úgy kell elhelyezni, hogy a hajózószemélyzet tagjai által szolgálati 

helyükön tartózkodva közvetlenül elérhetők legyenek. 
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(iv) A 25 000 láb felett üzemelő repülőgépek hajózószemélyzeti tagjainak használatára szánt 

oxigénálarcok gyorsan felvehető típusúak legyenek. 

 

(2) A légiutaskísérő-személyzet tagjai, a személyzet további tagjai és az utasok 

 

(i) A légiutaskísérő-személyzet tagjait és az utasokat az 1. függelékkel összhangban kell 

kiegészítő oxigénnel ellátni, kivéve, ha az alábbi (v) albekezdés vonatkozik rájuk. A 

minimális előírt légiutaskísérői létszámon túl szállított légiutaskísérő-személyzeti 

tagokat és a személyzet további tagjait az oxigénellátás szempontjából utasoknak kell 

tekinteni. 

 

(ii) A 25 000 láb barometrikus magasság felett üzemeltetni szándékozott repülőgépeket 

elegendő számú tartalék csatlakozással és álarccal és/vagy elegendő hordozható álarccal 

ellátott oxigénellátó egységgel kell felszerelni a légiutaskísérő-személyzet összes 

szükséges tagja számára. A tartalék csatlakozásokat és /vagy hordozható 

oxigénegységeket egyenletesen kell az utastérben elosztani, hogy biztosítsák az oxigén 

azonnali rendelkezésre állását a légiutaskísérő-személyzet minden szükséges tagja 

számára, függetlenül attól, hogy hol tartózkodik az utastér túlnyomásának elvesztésekor. 

 

(iii) A 25 000 láb barometrikus magasság felett üzemeltetni szándékozott repülőgépeket el 

kell látni egy oxigénellátó terminálhoz kapcsolt oxigénadagoló egységgel minden 

ülésben helyet foglaló személy számára, bárhol ül. Az adagoló egységek és csatlakozók 

összes száma legalább 10%-kal haladja meg az ülőhelyek számát. A többletegységeket 

egyenletesen kell az utastérben elosztani. 
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(iv) A 25 000 láb barometrikus magasság felett üzemeltetni szándékozott repülőgépeket, 

vagy azokat, amelyek legfeljebb 25 000 láb magasságban repülve nem tudnak 4 

másodpercen belül biztonságosan leereszkedni 13 000 lábra, és amelyek egyedi 

Légialkalmassági Bizonyítványát 1998. november 9-én vagy azután adták ki, minden, 

bárhol helyet foglaló személy számára azonnal rendelkezésre álló, automatikusan 

használható oxigénberendezéssel kell felszerelni. Az adagoló egységek és csatlakozók 

összes száma legalább 10%-kal haladja meg az ülőhelyek számát. A többletegységeket 

egyenletesen kell az utastérben elosztani. 

 

(v) Az 1. függelékben előírt oxigén követelmények 25 000 láb feletti repülésre nem 

jogosított repülőgépek esetén csökkenthetők a 10 000 és 13 000 láb utastér barometrikus 

magasság közötti repülési időre a légiutas-kísérő személyzet valamennyi szükséges 

tagja és az utasok legalább 10%-a számára. ha a repülőgép a megteendő útvonal minden 

pontján képes biztonságosan leereszkedni 13 000 láb utastér barometrikus magasságra. 

 

OPS 1.775 

Kiegészítő oxigén – repülőgépek nem túlnyomásos kabinnal 

(Lásd az OPS 1.775 1. függelékét) 

 
(a) Általános 

 

(1) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet repülőgépet nem túlnyomásos kabinnal 10 000 láb 

feletti magasságokon, ha biztosítva van a megkövetelt oxigénellátást tárolni és elosztani képes 

kiegészítő oxigén berendezés. 
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(2) A fenntartáshoz szükséges kiegészítő oxigén mennyiségét a repülési magasság és a repülés 

időtartama alapján, az Üzemben Tartási Kézikönyvben az egyes üzemeltetésre előírt 

eljárásokkal, a megteendő útvonallal és a Repülőgép Üzemben Tartási Kézikönyvben előírt 

vészhelyzeti eljárásokkal összhangban határozzák meg. 

 

(3) A 10 000 láb feletti barometrikus magasságok felett üzemeltetni szándékozott repülőgépeket 

lássák el a szükséges oxigénkészleteket tárolni és adagolni képes felszereléssel. 

 

(b) Oxigénellátás követelményei 

 

(1) A hajózószemélyzet tagjai. A hajózószemélyzetnek a pilótafülkében szolgálatot teljesítő 

minden tagját el kell látni kiegészítő oxigénnel az 1. függelékkel összhangban. Ha a 

pilótafülke üléseiben helyet foglaló minden személyt a hajózószemélyzet oxigénellátó 

forrásából látnak el oxigénnel, akkor őket az oxigénellátás szempontjából a hajózószemélyzet 

pilótafülkében szolgálatot teljesítő tagjainak kell tekinteni. 

 

(2) A légiutaskísérő-személyzet tagjai, a személyzet további tagjai és az utasok. A légiutaskísérő-

személyzet tagjait és az utasokat az 1. függelékkel összhangban kell kiegészítő oxigénnel 

ellátni. A minimális szükséges légiutaskísérői létszámon túl szállított légiutaskísérő-

személyzeti tagokat és a személyzet további tagjait az oxigénellátás szempontjából utasoknak 

kell tekinteni. 
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OPS 1.780 

Személyzet légzésvédelmi felszerelése 

 

(a) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet repülőgépet túlnyomásos kabinnal vagy 

repülőgépet nem túlnyomásos kabinnal, amelynek legnagyobb engedélyezett felszálló tömege 

meghaladja az 5700 kg-ot vagy amelynek legnagyobb jóváhagyott utasülésszáma 19-nél több, 

ha:  

 

(1) rendelkezik a hajózószemélyzet minden tagjának szemét, orrát és száját pilótafülkében 

teljesített szolgálatuk folyamán védő és legalább 15 percig oxigént biztosító felszereléssel. A 

légzésvédő felszerelést (PBE) el lehet látni az OPS 1.770 (b) pont (1) albekezdése vagy a OPS 

1.775 (b) pont (1) albekezdése által megkövetelt kiegészítő oxigénellátó rendszerből. Ezen 

túlmenően, ha a hajózószemélyzet tagjainak száma egynél több és nem visznek 

légiutaskísérő-személyzetet, a hajózószemélyzet egy tagjának szemét, orrát és száját védő és 

legalább 15 percig lélegzésre alkalmas gázt biztosító hordozható felszerelést kell a fedélzeten 

tartani; és 

 

(2) rendelkezik elegendő számú, a hajózószemélyzet minden előírt tagjának szemét, orrát és 

száját védő és legalább 15 percig lélegzésre alkalmas gázt biztosító hordozható felszereléssel. 

 

(b) A hajózószemélyzet tagjainak használatára szánt PBE legyen kényelmesen elhelyezve a 

pilótafülkében és azonnali használatra könnyen elérhető kijelölt szolgálati helyükön. 

 

(c) A légiutaskísérő-személyzet tagjainak használatára szánt PBE legyen minden szükséges 

légiutaskísérő-személyzeti szolgálat hely mellett elhelyezve. 
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(d) Egy további könnyen hozzáférhető hordozható PBE-t kell biztosítani és elhelyezni az OPS 

1.790 (c) és (d) pontja által megkövetelt kézi tűzoltóberendezés mellett, azzal a kivétellel, 

hogy ha a tűzoltókészüléket a raktérben helyezték el, a PBE-t azon kívül, de bejáratához közel 

kell elhelyezni. 

 

(e) A PBE nem akadályozhatja meg használata közben a kommunikációt, ahol azt az OPS 1.685, 

OPS 1.690, OPS 1.810 és OPS 1.850 megkövetelik. 

 

OPS 1.790 

Kézi tűzoltókészülékek 

 

Az üzemben tartó nem üzemeltethet repülőgépet, ha nincsenek biztosítva kézi tűzoltókészülékek a 

személyzeti, utas- és szükség szerint rakomány–fülkékben és konyhákban az alábbiakkal 

összhangban: 

 

(a) Az oltóközeg típusa és mennyisége legyen alkalmas azon tüzek oltására, amelyek valószínűen 

előfordulnak abban a fülkében, ahova az oltókészüléket használatra szánják és a 

személyfülkékben tartsa minimumon a mérgező gáz felhalmozódásának veszélyét; 

 

(b) A pilótafülkében legyen legalább egy halon 1211-et (brómklórdifluor-metánt, CBrClF2) 

tartalmazó, a hajózószemélyzet használatára kényelmesen elhelyezett kézi tűzoltókészülék; 

 

(c) Legalább egy kézi tűzoltókészülék legyen elhelyezve vagy használatra kényelmesen elérhető 

minden egyes, nem a fő utasfedélzeten elhelyezett konyhában; 
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(d) Legalább egy könnyen hozzáférhető kézi tűzoltókészülék álljon rendelkezésre minden A vagy 

B osztályú rakomány- vagy poggyászfülkében, amelyhez a személyzet tagjai repülés közben 

hozzáférnek; és 

 

(e) Legalább az alábbi számú kézi tűzoltókészüléket kell kényelmesen elhelyezni az 

utasfülké(k)ben: 

 

 

Legnagyobb 

jóváhagyott 

utasülés-szám 

Oltókészülékek 

száma 

7 – 30 1 

31 – 60 2 

61 – 200 3 

201 – 300 4 

301 – 400 5 

401 – 500 6 

501 – 600 7 

601 vagy több 8 

 

Ha két vagy több oltókészülék szükséges, azokat egyenletesen kell az utasfülkében elhelyezni. 
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(f) A 31 és 60 közötti legnagyobb jóváhagyott utasülés-számú repülőgép utasfülkéjében az előírt 

tűzoltókészülékek közül legalább kettő oltóközegként halon 1211-et (brómklórdifluor-metánt, 

CBrClF2) vagy azzal egyenértékű közeget tartalmazzon. 

 

OPS 1.795 

Balták és feszítővasak 

 

(a) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet 5700 kg-nál nagyobb legnagyobb engedélyezett 

felszálló tömegű vagy 9-nél nagyobb maximális engedélyezett utasülésszámú repülőgépet, ha 

el van látva a pilótafülkében legalább egy baltával vagy feszítővassal. Ha a legnagyobb 

engedélyezett utasülésszám 200-nál több, egy további baltát vagy feszítővasat kell a 

fedélzeten tartani és a leghátsó konyhaterületen vagy annak közelében elhelyezni. 

 

(b) Az utasfülkében elhelyezett balták vagy feszítővasak nem lehetnek láthatóak az utasok 

számára. 
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OPS 1.800 

Áttörési pontok jelzése 

Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy ha a törzs vészhelyzetben mentőcsapatok általi 
áttörésére alkalmas területeit a repülőgépen megjelölik, ezeket a területeket az alábbiakban 
bemutatott módon jelölik meg: A jelölések színe piros vagy sárga legyen, és ha szükséges, a 
háttérrel való kontraszt érdekében fehérrel rajzolják őket körbe. Ha a sarkok jelölései több mint 2 
méterre vannak egymástól, 9 cm x 3 cm-es közbenső vonalakat illesszenek be, hogy legfeljebb 2 
méter legyen a szomszédos jelek között. 

 

 
 

OPS 1.805 

Vészkiürítés eszközei 

 

(a) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet repülőgépet a következő vészkijárat 

nyílásmagasságokkal: 

 

(1) amelyek több, mint 1,83 méterrel (6 lábbal) a föld felett vannak, ha a repülőgép 

kibocsátott futóművel a földön áll; vagy 
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(2) amelyek több, mint 1,83 méterrel (6 lábbal) a föld felett vannak a futómű egy vagy több lába 

összeomlása vagy kieresztésének elmulasztása esetén és amelyre 2000. április 1-jén vagy 

azután alkalmaztak először egy típusbizonyítványt,  

 
ha minden kijáratnál, amelyre az (1) vagy (2) albekezdés érvényes, rendelkezik olyan 
felszereléssel vagy eszközzel, amely lehetővé teszi az utasok és a személyzet számára, hogy 
vészhelyzet esetén biztonságosan elérjék a földet 

 
(b) Ilyen felszerelést vagy eszközt nem kell a szárny feletti kijáratoknál biztosítani, ha a 

repülőgép testén az a hely, ahol a menekülési útvonal véget ér, 1,83 méternél (6 lábnál) 
közelebb van a földhöz, ha a repülőgép a földön áll, a futómű ki van bocsátva és a 
fékszálérnyak felszállási vagy leszállási helyzetben vannak, amelyik fékszárny-állás a földtől 
messzebb van. 

 
(c) Azokon a repülőgépeken, amelyeken hajózószemélyzet számára külön vészkijárat van 

megkövetelve, és: 
 

(1) amelyeken a vészkijárat legalacsonyabb pontja több, mint 1,83 méterrel (6 lábbal) a föld 
felett van, ha a futómű ki van bocsátva; vagy, 

 
(2) amelyre 2000. április 1-jén vagy azután alkalmaztak először egy típusbizonyítványt, és 

több, mint 1,83 méterrel (6 lábbal) a föld felett lenne a futómű egy vagy több lába 
összeomlása vagy kieresztésének elmulasztása esetén, 
 
legyen egy eszköz, amely segít a hajózószemélyzet összes tagjának a leszállásban, hogy 
vészhelyzet esetén biztonságosan elérjék a földet. 
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OPS 1.810 

Hangosbeszélők 

 
(a) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet 60-nál nagyobb maximális engedélyezett 

utasülésszámú és legalább egy utast szállító repülőgépet, ha fel van szerelve az alábbi számú, 

a személyzet tagjai által vészkiürítés esetén könnyen hozzáférhető hordozható elemes 

hangosbeszélővel: 

 

(1) Minden utasfedélzeten: 

 
Utasülésszám Szükséges 

hangosbeszélők 

száma 

61 - 99 1 

100 vagy több 2 

 
 

(2) Egynél több utasfedélzettel rendelkező repülőgépeken, ha az összes utasülésszám 60-nál 

több, legalább egy hangosbeszélő szükséges. 
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OPS 1.815 

Vészvilágítás 

 

(a) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet 9-nél nagyobb maximális engedélyezett 

utasülésszámú utasszállító repülőgépet, ha el van látva független áramforrásról működő 

vészvilágítási rendszerrel, hogy megkönnyítse a repülőgép vészkiürítését. A vészvilágító 

rendszer tartalmazza a következőket: 

 

(1) 19-nél nagyobb maximális engedélyezett utasülésszámú repülőgépeken: 

 

(i) általános utastér-világító fényforrásokat 

 

(ii) a padlószintű vészkijáratok környezetének belső világítását; és 

 

(iii) a vészkijáratokat és helyüket jelző kivilágított jelzéseket. 

 

(iv) Azokon a repülőgépeken, amelyek típusbizonyítvány vagy egyenértékű okmány 

iránti kérelmének benyújtása 1972. május 1-je előtt történt, éjszakai repülés esetén 

az összes szárnyra vezető kijárat és olyan kijárat külső vészkivilágítása szükséges, 

amelyeknél leereszkedést segítő eszközök vannak. 

 

(v) Azokon a repülőgépeken, amelyek típusbizonyítvány vagy egyenértékű okmány 

iránti kérelmének benyújtása 1972. május 1-jén vagy azután történt, éjszakai 

repülés esetén az összes utas vészkijárat külső vészkivilágítása. 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  VL/ah 283 
MELLÉKLET DG C III  HU 

(vi) Azokon a repülőgépeken, amelyekre először 1958. január 1-jén vagy azután adták 

ki a típusbizonyítványt, a padlón lévő menekülési útvonaljelző rendszer az 

utasfülké(k)ben. 

 

(2) Azokon a repülőgépeken, amelyek legnagyobb jóváhagyott utasülésszáma legfeljebb 

19, és a CS-25-ben vagy a CS-23-ban szereplő bizonyítványkiadási feltételeknek 

megfelelő bizonyítványt kaptak: 

 

(i) általános utastér-világító fényforrások; 

 

(ii) a vészkijáratok környezetének belső világítása; és 

 

(iii) a vészkijáratokat és helyüket jelző kivilágított jelzések. 

 

(3) Azokon a repülőgépeken, amelyek legnagyobb jóváhagyott utasülésszáma legfeljebb 

19, és nem kaptak a CS-25-ben vagy a CS-23-ban szereplő bizonyítványkiadási fel-

tételeknek megfelelő bizonyítványt, általános utastér-világító fényforrások. 

 

(b) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet éjszaka legfeljebb 9 maximális engedélyezett 

utasülésszámú utasszállító repülőgépet, ha el van látva általános utastér-világító fényforrással, 

hogy megkönnyítse a repülőgép kiürítését. A rendszer használhatja a repülőgépre már 

felszerelt mennyezeti lámpákat vagy más fényforrásokat, amelyek képesek a repülőgép 

akkumulátorának kikapcsolása után is üzemképesek maradni. 
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OPS 1.820 

Automatikus vészhelyzeti helyzetjel-adó 

 

(a) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet egy először 2002. január 1-jén vagy azután egyedi 

Légialkalmassági Bizonyítvánnyal ellátott repülőgépet, ha el van látva egy automatikus 

vészhelyzeti helyzetjel-adóval (ELT), amely képes 121,5 MHz-en és 406 MHz-en adni. 

 

(b) Az üzemben tartó csak akkor tarthat üzemben egy először 2002. január 1-je előtt egyedi 

Légialkalmassági Bizonyítvánnyal ellátott repülőgépet, ha el van látva valamilyen típusú 

vészhelyzeti helyzetjel-adóval (ELT), amely képes 121.5 MHz-en és 406 MHz-en adni. 

 

(c) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy minden 406 MHz-en adni képes ELT-t az 

ICAO 10. függelékével összhangban kódoljanak és a kutatási és mentési műveletek 

kezdeményezéséért felelős nemzeti ügynökségnél vagy más kijelölt ügynökségnél 

nyilvántartásba vegyenek. 

 

OPS 1.825 

Mentőmellények 

 

(a) Szárazföldi repülőgépek. Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet szárazföldi repülőgépet: 

 

(1) víz felett és a parttól több, mint 50 tengeri mérföld távolságban repülve; vagy 
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(2) egy olyan repülőtéren fel- vagy leszállva, amelynek felszállási vagy megközelítési 

útvonala úgy van elhelyezve víz felett, hogy hiba esetén valószínű lehet a vízre történő 

kényszerleszállás, 

ha el van látva a fedélzeten lévő minden személy számára vészhelyzeti helyzetjelző fényekkel 

felszerelt mentőmellényekkel. Minden mentőmellényt a szándékozott használója 

üléséről vagy fekvőhelyéről könnyen elérhető helyen kell tartani. A gyermekek 

mentőmellénye helyettesíthető vészhelyzeti helyzetjelző fénnyel felszerelt más 

jóváhagyott úszóeszközzel. 

 

(b) Tengeri és kétéltű repülőgépek. Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet tengeri vagy 

kétéltű repülőgépet vízen, ha el van látva a fedélzeten lévő minden személy számára 

vészhelyzeti helyzetjelző fényekkel felszerelt mentőmellényekkel. Minden mentőmellényt a 

szándékozott használója üléséről vagy fekvőhelyéről könnyen elérhető helyen kell tartani. A 

gyermekek mentőmellénye helyettesíthető vészhelyzeti helyzetjelző fénnyel felszerelt más 

jóváhagyott úszóeszközzel. 

 
OPS 1.830 

Mentőtutajok és vészhelyzeti helyzetjel-adók nagy távolságú víz feletti repülések esetére 

 
(a) Víz feletti repülésre az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet repülőgépet a szárazföldtől a 

következőknek megfelelőnél nagyobb, kényszerleszállásra alkalmas távolságon túl: 
 

(1) 120 perc utazósebességen vagy 400 tengeri mérföld, amelyik kevesebb, olyan 
repülőgépek esetén, amelyek képesek a repülést a kritikus hajtómű/hajtóművek 
üzemképtelenné válásakor az útvonal vagy az attól tervezett kitérők bármelyik pontján 
egy repülőtérig folytatni; vagy 
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(2) 30 perc utazósebességen vagy 100 tengeri mérföld, amelyik kisebb, az összes többi 
repülőgép esetén, ha magukkal viszik a lenti (b) és (c) albekezdésekben előírt 
felszerelést. 

 
(b) Elegendő mentőtutaj a fedélzeten tartózkodó valamennyi személynek. Ha nincsenek 

biztosítva kielégítő kapacitású póttutajok, a tutajok névleges befogadóképességén felüli 
úszóképessége és befogadóképessége a repülőgépen helyet foglaló valamennyi személyt be 
kell fogadja, ha a legnagyobb névleges befogadóképességű tutaj kiesik. A mentőtutajok a 
következőkkel legyenek felszerelve: 

 

(1) vészhelyzeti helyzetjelző fény; és 

 

(2) életmentő felszerelés, amely tartalmazza a végrehajtandó repüléshez megfelelő 

életbentartó eszközöket; és 

 

(c) legalább két vészhelyzeti helyzetjel-adó (ELT-t), amelyek képesek az ICAO 10. függelék V. 

kötete 2. fejezetében leírt frekvenciákon adni. 

 
OPS 1.835 

Mentőfelszerelés 

 
Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet repülőgépet olyan területeken, ahol a kutatási és mentési 

műveletek különösen nehezek, ha fel van szerelve a következőkkel: 

 

(a) jelzőberendezés az ICAO 2. mellékletében leírt vészjelzések leadására alkalmas pirotechnikai 

jelzőeszközökkel; 
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(b) legalább egy, az ICAO 10. függelék V. kötete 2. fejezetében leírt frekvenciákon adni képes 

ELT; és 

 

(c) további mentőfelszerelés a megtenni szándékozott útvonalra, figyelembe véve a fedélzeten 

lévő személyek számát 

 

azzal a kivétellel, hogy a (c) albekezdésben előírt felszerelést nem kell magukkal vinni, ha vagy: 

 

(1) a következőknek megfelelő távolságon belül maradnak egy olyan területtől, ahogy a kutatás 

és mentés nem különösen nehéz: 

 

(i) 120 perc az egy üzemképtelen hajtóművel elérhető utazósebességen olyan repülőgépek 

esetén, amelyek képesek a repülést a kritikus hajtómű/hajtóművek üzemképtelenné 

válásakor az útvonal vagy az attól tervezett kitérők bármelyik pontján egy repülőtérig 

folytatni; vagy 

 

(ii) 30 perc utazósebességen az összes többi repülőgép esetén, 

vagy 

 

(2) a CS-25-ben vagy a CS-23-ban szereplő bizonyítványkiadási feltételeknek megfelelő 

bizonyítványt kapott repülőgépek esetén bármely, kényszerleszállás végrehajtására alkalmas 

területtől utazósebességgel legfeljebb 90 percnek megfelelő távolság.  
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OPS 1.840 

Tengeri és kétéltű repülőgépek – Különféle felszerelések 

 

(a) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet tengeri vagy kétéltű repülőgépet vízen, ha fel van 

szerelve a következőkkel: 

(1) egy tengeri horgony és más felszerelés a repülőgép méretének, súlyának és kezelési 

jellemzőinek megfelelő vízi nyűgözésének, lehorgonyzásának és manőverezésének 

megkönnyítésére; és 

(2) a Tengeren történő ütközések megakadályozásáról szóló nemzetközi szabályokban 

előírt hangjelzések adására alkalmas felszerelés. 

 

Az OPS 1.715 1. függeléke 

Fedélzeti adatrögzítők - 1 – Rögzítendő paraméterek listája 

 

A1. táblázat – 5 700 kg feletti legnagyobb engedélyezett felszálló tömegű repülőgépek 

Megjegyzés: A baloldali oszlopban lévő számok az EUROCAE ED 55 sz. dokumentumában 

szereplő sorozatszámokat tükrözik 

 

SZ. PARAMÉTER 

1 IDŐ VAGY RELATÍV ELTELT IDŐ 

2 BAROMETRIKUS MAGASSÁG 
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3 MŰSZER SZERINTI SEBESSÉG  

4 IRÁNYSZÖG 

5 NORMÁL GYORSULÁS 

6 BÓLINTÁS 

7 DŐLÉS 

8 KÉZI RÁDIÓADÁS JELKULCSA 

9 MINDEN EGYES HAJTÓMŰ TOLÓEREJE/TELJESÍTMÉNYE ÉS A 

TOLÓERŐ/TELJESÍTMÉNYVEZÉRLŐ KAR ÁLLÁSA A PILÓTAFÜLKÉBEN, HA 

ÉRTELMEZHETŐ 

10 FÉKSZÁRNYAK HELYZETE VAGY BEÁLLÍTÁSUK A PILÓTAFÜLKÉBEN 

11 
ORRSEGÉDSZÁRNYAK HELYZETE VAGY BEÁLLÍTÁSUK A 

PILÓTAFÜLKÉBEN 

12 SUGÁRFÉK HELYZETE 

13 
FÖLDI SPOILER (ÁRAMLÁSRONTÓ) HELYZETE ÉS/VAGY FÉKLAP 

KIVÁLASZTÁS 

14 ÖSSZES VAGY KÜLSŐ LEVEGŐHŐMÉRSÉKLET 

15 

ROBOTPILÓTA, TOLÓERŐ-AUTOMATA ÉS AZ AUTOMATIKUS 

REPÜLÉSVEZÉRLŐ RENDSZER (AFCS) ÜZEMMÓDJA ÉS BEKAPCSOLÁSI 

ÁLLAPOTA 

16 HOSSZANTI GYORSULÁS (TÖRZS TENGELYE) 

17 OLDALIRÁNYÚ GYORSULÁS 
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A2 táblázat – legfeljebb 5 700 kg legnagyobb engedélyezett felszálló tömegű repülőgépek 

Megjegyzés: A baloldali oszlopban lévő számok az EUROCAE ED 55 sz. dokumentumában 

szereplő sorozatszámokat tükrözik 

 

SZ. PARAMÉTER 

1 IDŐ VAGY RELATÍV ELTELT IDŐ 

2 BAROMETRIKUS MAGASSÁG 

3 MŰSZER SZERINTI SEBESSÉG  

4 IRÁNYSZÖG 

5 NORMÁL GYORSULÁS 

6 BÓLINTÁS 

7 DŐLÉS 

8 KÉZI RÁDIÓADÁS JELKULCSA 

9 MINDEN EGYES HAJTÓMŰ TOLÓEREJE/TELJESÍTMÉNYE ÉS A 

TOLÓERŐ/TELJESÍTMÉNYVEZÉRLŐ KAR ÁLLÁSA A PILÓTAFÜLKÉBEN, HA 

ÉRTELMEZHETŐ 
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10 FÉKSZÁRNYAK HELYZETE VAGY BEÁLLÍTÁSUK A PILÓTAFÜLKÉBEN 

11 ORRSEGÉDSZÁRNYAK HELYZETE VAGY BEÁLLÍTÁSUK A 

PILÓTAFÜLKÉBEN 

12 SUGÁRFÉK HELYZETE 

13 FÖLDI SPOILER (ÁRAMLÁSRONTÓ) (ÁRAMLÁSRONTÓ) HELYZETE 

ÉS/VAGY FÉKLAP KIVÁLASZTÁS 

14 ÖSSZES VAGY KÜLSŐ LEVEGŐHŐMÉRSÉKLET 

15 ROBOTPILÓTA/AUTOMATIKUS GÁZSZABÁLYOZÁS BEKAPCSOLÁSI 

ÁLLAPOTA 

16 ÁLLÁSSZÖG (TÁMADÁSI SZÖG) (HA ALKALMAS ÉRZÉKELŐ ÁLL 

RENDELKEZÉSRE) 

17 HOSSZANTI GYORSULÁS (TÖRZS TENGELYE) 
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B táblázat – További paraméterek 27 000 kg feletti legnagyobb engedélyezett felszálló tömegű 

repülőgépekre 

 

Megjegyzés: A baloldali oszlopban lévő számok az EUROCAE ED 55 sz. dokumentumában 

szereplő sorozatszámokat tükrözik 

 

SZ. PARAMÉTER 

18 ELSŐDLEGES KORMÁNYVEZÉRLÉS -  KORMÁNYLAPOK HELYZETE 

ÉS/VAGY A PILÓIA BEÁLLÍTÁSAI (BÓLINTÁS, DŐLÉS, LEGYEZŐMOZGÁS) 

19 BÓLINTÁSI TRIM HELYZETE 

20 RÁDIÓ MAGASSÁG 

21 VÍZSZINTES PÁLYAELTÉRÉS (ILS SIKLÓPÁLYA VAGY MLS EMELKEDÉS) 

22 FÜGGŐLEGES PÁLYAELTÉRÉS (ILS IRÁNYSÁV VAGY MLS AZIMUT) 

23 MARKER ADÓ FELETTI ÁTHALADÁS 

24 FIGYELMEZTETÉSEK 
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25 FENNTARTVA  (A NAVIGÁCIÓS VEVŐ FREKVENCIA BEÁLLÍTÁSA 

AJÁNLOTT) 

26 FENNTARTVA (DME TÁVOLSÁG, AJÁNLOTT) 

27 FUTÓMŰ BERUGÓZÁS KAPCSOLÓ HELYZETE VAGY LÉGI/FÖLDI ÁLLAPOTA

28 FÖLDMEGKÖZELÍTÉSI RENDSZER JELZÉSE 

29 ÁLLÁSSZÖG (TÁMADÁSI SZÖG) 

30 FIGYELMEZTETÉS ALACSONY NYOMÁSRA (HIDRAULIKUS ÉS 

PNEUMATIKUS TÁPLÁLÁS) 

31 FÖLDHÖZ VISZONYÍTOTT SEBESSÉG 

32 FUTÓMŰ VEZÉRLŐKAR HELYZETE 
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C táblázat – Elektronikus kijelző rendszerrel rendelkező repülőgépek 

Megjegyzés: A középső oszlopban lévő számok az EUROCAE ED 55 sz. dokumentum A1.5 

táblázatában szereplő sorozatszámokat tükrözik 

 

 

SZ.  SZ. PARAMÉTER 

33 6 BEÁLLÍTOTT BAROMETRIKUS NYOMÁS (MINDEN PILÓTAÜLÉSBEN) 

34  7 BEÁLLÍTOTT MAGASSÁG 

35      8 BEÁLLÍTOTT SEBESSÉG 

36 9 BEÁLLÍTOTT MACH-SZÁM 

37  10 BEÁLLÍTOTT FÜGGŐLEGES SEBESSÉG 

38  11 BEÁLLÍTOTT IRÁNYSZÖG 

39  12 KIVÁLASZTOTT REPÜLÉSI PÁLYA 

40  13 KIVÁLASZTOTT ELHATÁROZÁSI MAGASSÁG 

41  14 EFIS KIJELZÉS FORMÁTUMA 

42  15 MULTIFUNKCIÓS /HAJTÓMŰ / FIGYELMEZTETŐ KIJELZÉS 

FORMÁTUMA 
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Az OPS 1.720 1. függeléke 

Fedélzeti adatrögzítő - 2 - Rögzítendő paraméterek listája 

 

A táblázat – 5 700 kg feletti legnagyobb engedélyezett felszálló tömegű repülőgépek 

 

SZ PARAMÉTER 

1 IDŐ VAGY RELATÍV ELTELT IDŐ 

2 BAROMETRIKUS MAGASSÁG 

3 MŰSZER SZERINTI  SEBESSÉG  

4 IRÁNYSZÖG 

5 NORMÁL GYORSULÁS 

6 BÓLINTÁS 

7 DŐLÉS 

8 KÉZI RÁDIÓADÁS JELKULCSA, KIVÉVE, HA AZ FDR ÉS CVR RÖGZÍTÉS 

SZINKRONIZÁLÁSÁRA EGY ALTERNATÍV MÓDSZER ÁLL RENDELKEZÉSRE 

9 MINDEN EGYES HAJTÓMŰ TELJESÍTMÉNYE 
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10 FÉKSZÁRNYAK HELYZETE VAGY BEÁLLÍTÁSUK A PILÓTAFÜLKÉBEN 

11 ORRSEGÉDSZÁRNYAK HELYZETE VAGY BEÁLLÍTÁSUK A PILÓTAFÜLKÉBEN 

12 SUGÁRFÉK HELYZETE (CSAK SUGÁRHAJTÁSÚ REPÜLŐGÉPEKEN) 

13 FÖLDI SPOILER (ÁRAMLÁSRONTÓ) HELYZETE ÉS/VAGY FÉKLAP KIVÁLASZTÁS 

14 KÜLSŐ LEVEGŐHŐMÉRSÉKLET VAGY ÖSSZES LEVEGŐHŐMÉRSÉKLET 

15a ROBOTPILÓTA BEKAPCSOLÁSI ÁLLAPOTA 

15b ROBOTPILÓTA ÜZEMMÓDJAI, TOLÓERŐ-AUTOMATA ÉS AFCS RENDSZEREK 

BEKAPCSOLÁSI ÁLLAPOTA ÉS ÜZEMMÓDJAI. 
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B táblázat - További paraméterek 27 000 kg feletti legnagyobb engedélyezett felszálló tömegű 

repülőgépekre 

 

SZ PARAMÉTER 

16 HOSSZIRÁNYÚ GYORSULÁS 

17 OLDALIRÁNYÚ GYORSULÁS 

18 ELSŐDLEGES KORMÁNYVEZÉRLÉS-KORMÁNYLAPOK HELYZETE  ÉS/VAGY 

PILÓIA BEÁLLÍTÁSAI (BÓLINTÁS, DŐLÉS, LEGYEZŐMOZGÁS) 

19 BÓLINTÁSI TRIM HELYZETE 

20 RÁDIÓ MAGASSÁG 

21 ELTÉRÉS A SIKLÓPÁLYÁTÓL 

22 ELTÉRÉS AZ IRÁNYSÁVTÓL 

23 MARKER ADÓ FELETTI ÁTHALADÁS 

24 MASTER WARNING  FIGYELMEZTETÉS 

25 NAV 1 ÉS NAV 2 FREKVENCIA KIVÁLASZTÁS 
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26 DME 1 ÉS DME 2 TÁVOLSÁG  

27 FUTÓMŰ BERUGÓZÁS KAPCSOLÓ HELYZETE 

28 FÖLD MEGKÖZELÍTÉSI RENDSZER 

29 ÁLLÁSSZÖG (TÁMADÁSI SZÖG) 

30 HIDRAULIKA, BÁRMELY RENDSZER (NYOMÁS ALACSONY) 

31 NAVIGÁCIÓS ADATOK 

32 FUTÓMŰ MŰKÖDTETŐ KAR HELYZETE 
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Az OPS 1.725 1. függeléke 

 

Fedélzeti adatrögzítő - 3 - Rögzítendő paraméterek listája 

 

A táblázat – 5 700 kg feletti legnagyobb engedélyezett felszálló tömegű repülőgépek 

 

SZ PARAMÉTER 

1 IDŐ VAGY RELATÍV ELTELT IDŐ 

2 BAROMETRIKUS MAGASSÁG 

3 MŰSZER SZERINTI SEBESSÉG 

4 IRÁNYSZÖG 

5 NORMÁL GYORSULÁS 
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B táblázat – További paraméterek 27 000 kg feletti legnagyobb engedélyezett felszálló tömegű 

repülőgépekre 

 

SZ PARAMETÉR 

6 BÓLINTÁS 

7 DŐLÉS 

8 KÉZI RÁDIÓADÁS JELKULCSA, KIVÉVE, HA AZ FDR ÉS CVR RÖGZÍTÉS 

SZINKRONIZÁLÁSÁRA EGY ALTERNATÍV MÓDSZER ÁLL RENDELKEZÉSRE 

9 MINDEN EGYES HAJTÓMŰ TELJESÍTMÉNYE 

10 FÉKSZÁRNYAK HELYZETE VAGY BEÁLLÍTÁSUK A PILÓTAFÜLKÉBEN 

11 ORRSEGÉDSZÁRNYAK HELYZETE VAGY BEÁLLÍTÁSUK A PILÓTAFÜLKÉBEN 

12 SUGÁRFÉK HELYZETE (CSAK SUGÁRHAJTÁSÚ REPÜLŐGÉPEKEN) 

13 FÖLDI SPOILER (ÁRAMLÁSRONTÓ) HELYZETE ÉS/VAGY FÉKLAP KIVÁLASZTÁS 

14 KÜLSŐ LEVEGŐHŐMÉRSÉKLET VAGY ÖSSZES LEVEGŐHŐMÉRSÉKLET 

15a ROBOTPILÓTA BEKAPCSOLÁSI ÁLLAPOTA 
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15b ROBOTPILÓTA ÜZEMMÓDJAI, TOLÓERŐ-AUTOMATA ÉS AFCS RENDSZEREK 

BEKAPCSOLÁSI ÁLLAPOTA ÉS ÜZEMMÓDJAI. 

16 HOSSZIRÁNYÚ GYORSULÁS 

17 OLDALIRÁNYÚ GYORSULÁS 

18 ELSŐDLEGES KORMÁNYVEZÉRLÉS-KORMÁNYLAPOK HELYZETE ÉS/VAGY 

PILÓTA BEÁLLÍTÁSAI (BÓLINTÁS, DŐLÉS, LEGYEZŐMOZGÁS) 

19 BÓLINTÁSI TRIM HELYZETE 

20 RADIÓ MAGASSÁG 

21 ELTÉRÉS A SIKLÓPÁLYÁTÓL 

22 ELTÉRÉS AZ IRÁNYSÁVTÓL 

23 MARKER ADÓ FELETTI ÁTHALADÁS 

24 MASTER WARNING FIGYELMEZTETÉS 

25 NAV 1 ÉS NAV 2 FREKVENCIA KIVÁLASZTÁS 

26 DME 1 ÉS DME 2 TÁVOLSÁG  
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27 FUTÓMŰ BERUGÓZÁS KAPCSOLÓ HELYZETE 

28 FÖLD MEGKÖZELÍTÉSI RENDSZER 

29 ÁLLÁSSZÖG (TÁMADÁSI SZÖG) 

30 HIDRAULIKA, BÁRMELY RENDSZER (NYOMÁS ALACSONY) 

31 NAVIGÁCIÓS ADATOK (SZÉLESSÉG, HOSSZÚSÁG, FÖLDHÖZ VISZONYÍTOTT 

SEBESSÉG ÉS SZÉLELTÉRÍTÉSI SZÖG) 

32 FUTÓMŰMŰKÖDTETŐ KAR HELYZETE 
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Az OPS 1.770 1. fügeléke 

Oxigén – Minimumkövetelmények kiegészítő oxigénre repülőgépekhez túlnyomásos kabinnal 

vészleereszkedés során és után 

 

1. táblázat 

(a) (b) 

ELLÁTOTTAK: IDŐTARTAM ÉS KABIN BAROMETRIKUS MAGASSÁG 

1. A 

pilótafülkében 

szolgálatot teljesítő, 

a pilótafülke összes 

ülésén helyet foglaló 

személyek 

A teljes repülési idő, amíg a kabin barometrikus magassága meghaladja 

a 13 000 lábat és az adott magasságon eltöltött első 30 perc utáni teljes 

repülési idő, amíg a kabin barometrikus magassága 10 000 láb felett van, 

de legfeljebb 13 000 láb, de mindenképpen legalább: 

(i) 30 perc legfeljebb 25 000 láb magasságon végzett repülésre 

bizonyítvánnyal rendelkező repülőgépekre (2. megjegyzés) 

(ii) 2 óra 25 000 láb feletti magasságon végzett repülésre 

bizonyítvánnyal rendelkező repülőgépekre (2. megjegyzés). 

2. Az összes 

előírt légiutas-kísérő 

személyzet 

A teljes repülési idő, amíg a kabin barometrikus magassága meghaladja 

a 13 000 lábat, de legalább 30 perc (2. megjegyzés), és az adott 

magasságon eltöltött első 30 perc utáni teljes repülési idő, amíg a kabin 

barometrikus magassága 10 000 láb felett van, de legfeljebb 13 000 láb 

3. Az utaslétszám 

100%-a (5. 

megjegyzés) 

A teljes repülési idő, amíg a kabin barometrikus magassága meghaladja 

a 15 000 lábat, de legalább 10 perc (4. megjegyzés). 

4. Az utaslétszám 

30%-a (5. 

megjegyzés) 

A teljes repülési idő, amíg a kabin barometrikus magassága 14 000 láb 

felett van, de legfeljebb 15 000 láb 

5. Az utaslétszám 

10%-a (5. 

megjegyzés). 

Az adott magasságon eltöltött első 30 perc utáni teljes repülési idő, amíg 

a kabin barometrikus magassága 10 000 láb felett van, de legfeljebb 

14 000 láb 
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1. megjegyzés: A biztosított ellátás vegye figyelembe a kabin barometrikus magasságát és a 

leereszkedés profilját az érintett útvonalakon. 

2. megjegyzés: A megkövetelt legkisebb ellátás az oxigénnek egy egyenletes leereszkedési 

ütemhez szükséges mennyisége a repülőgép legnagyobb engedélyezett 

üzemeltetési magasságáról 10 000 lábra 10 perc alatt és utána 20 percre 10 000 

lábon. 

3. megjegyzés: A megkövetelt legkisebb ellátás az oxigénnek egy egyenletes leereszkedési 

ütemhez szükséges mennyisége a repülőgép legnagyobb engedélyezett 

üzemeltetési magasságáról 10 000 lábra 10 perc alatt és utána 110 percre 10 000 

lábon. Az OPS 1.780 (a) pont (1) albekezdése által előírt oxigénmennyiség 

beszámítható a szükséges mennyiség kiszámításába. 

4. megjegyzés: A megkövetelt legkisebb ellátás az oxigénnek egy egyenletes leereszkedési 

ütemhez szükséges mennyisége a repülőgép legnagyobb engedélyezett 

üzemeltetési magasságáról 15 000 lábra 10 perc alatt. 

5. megjegyzés: A táblázat alkalmazásában „utasok” a ténylegesen szállított utasokat jelenti a 

csecsemőkkel együtt. 
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Az OPS 1.775 1. függeléke 

Oxigén – Kiegészítő oxigén repülőgépekhez nem túlnyomásos kabinnal 

 

1. táblázat 

 

(a) (b) 

ELLÁTOTTAK: IDŐTARTAM ÉS KABIN BAROMETRIKUS MAGASSÁG 

1. A pilótafülke üléseiben 

pilótafülkei szolgálatot 

teljesítő összes személy 

A teljes repülési idő 10 000 láb feletti barometrikus magasságokon 

2. Az összes szükséges 

légiutas-kísérő személyzet 

A teljes repülési idő 10 000 láb feletti barometrikus magasságokon 

és bármely 30 percnél hosszabb idő 10 000 láb feletti, de legfeljebb 

13 000 láb barometrikus magasságon. 

3. Az utaslétszám 100%-a 

(lásd megjegyzés) 

A teljes repülési idő 13 000 láb feletti barometrikus magasságokon. 

4. Az utaslétszám 10%-a 

(lásd megjegyzés) 

A 10 000 lábnál nagyobb de legfeljebb 13 000 láb barometrikus 

magasságon eltöltött első 30 perc utáni teljes repülési idő 

 

Megjegyzés:  A táblázat alkalmazásában „utasok” a ténylegesen szállított utasokat jelenti a 2 

éven aluli csecsemőkkel együtt. 
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L RÉSZ 

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS NAVIGÁCIÓS BERENDEZÉSEK 

 

OPS 1.845 

Általános bevezetés 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a repülést csak akkor kezdik meg, ha a 

jelen rész által megkövetelt kommunikációs és navigációs berendezéseket: 

 

(1) a rájuk vonatkozó követelményekkel összhangban jóváhagyták és beszerelték, ideértve 

a minimális teljesítményszintet és az üzemeltetési és légialkalmassági követelményeket; 

 

(2) úgy szerelték be, hogy bármely egyes egység meghibásodása nem vonja maga után egy 

másik, kommunikációhoz vagy navigációhoz szükséges egység meghibásodását; 

 

(3) a folytatott üzemeltetéshez működőképes állapotban van, kivéve ahogy az a MEL-ben 

(OPS 1.030 hivatkozása) elő van írva; és 

 

(4) 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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(b) A kommunikációs és navigációs 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 

kommunikációs és navigációs berendezések használatban vagy felszerelve maradhatnak, 

kivéve ha ez a rész további követelményeket ír elő. A már jóváhagyott kommunikációs és 

navigációs berendezéseknek nem kell megfelelniük a felülvizsgált ETSO-nak vagy egy, az 

ETSO-tól eltérő felülvizsgált előírásnak, kivéve, ha egy visszamenőleges hatályú 

követelmény van előírva. 

 

OPS 1.850 

Rádióberendezések 

 

(a) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet repülőgépet, ha az fel van szerelve a folytatandó 

üzemeltetéshez szükséges rádióberendezéssel. 

 

(b) Ahol ez a rész két független (különálló és teljes) rádiórendszer követel meg, mindegyik 

rendszer rendelkezzen egy független antennával azzal a kivétellel, hogy ahol merev tartójú 

nem huzalos vagy azzal egyenértékű megbízhatóságú antennát használnak, csak egy antenna 

szükséges. 

 

(c) A fenti (a) bekezdésnek megfelelő rádiókommunikációs berendezés biztosítson 

kommunikációt a 121,5 Mhz-es repülési vészfrekvencián is. 
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OPS 1.855 

Hangcsatorna-választó pult 

 

Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet repülőgépet IFR szerint, ha fel van szerelve minden 

szükséges hajózószemélyzeti tag által hozzáférhető hangcsatorna-választó pulttal. 

 

OPS 1.860 

Rádióberendezés VFR szerinti üzemeltetéshez látható referencia tereptárgyak alapján 

navigált útvonalon. 

Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet repülőgépet VFR szerint vizuális tereptárgyak szerint 

navigálható útvonalakon, ha fel van szerelve a következőket végző, normál üzemeltetési 

körülmények között szükséges rádió kommunikációs berendezéssel: 

 

(a) kommunikál a megfelelő földi állomásokkal; 

 

(b) kommunikál a megfelelő légiforgalmi irányító szolgálatokkal az irányított légtér, amelyen 

belül repülni szándékoznak, bármely pontjáról; és 

 

(c) fogadja a meteorológiai információt.  
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OPS 1.865 

Kommunikációs és navigációs berendezések IFR szerinti, vagy VFR szerinti üzemeltetéshez 

nem a látható referencia tereptárgyak által navigált útvonalon 

 
(a) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet repülőgépet IFR szerint, vagy VFR szerint olyan 

útvonalon, amely nem navigálható látható referencia tereptárgyak alapján, ha a repülőgép fel 

van szerelve radiókommunikációs és SSR transzponder berendezéssel az üzemeltetés 

területének légiforgalmi irányító szolgálata követelményeivel összhangban. 

 

(b) Rádióberendezés. Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a rádióberendezés 

legalább az alábbiakat tartalmazza: 

 

(1) két, normál üzemeltetési körülmények között szükséges független rádiókommunikációs 

rendszer a földi állomással folytatott kommunikációra az útvonal kitérőket is magába 

foglaló bármely pontján; és 

 

(2) SSR transzponder berendezés a megteendő útvonal követelményei szerint.  

 

(c) Navigációs berendezés. Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a navigációs 

berendezés 

 

(1) legalább a következőket tartalmazza: 

 

(i) egy VOR vételi rendszert, egy ADF rendszert, egy DME-t, azzal a kivétellel, hogy 

ADF rendszert nem kell felszerelni, ha a tervezett repülés egyik fázisában sem 

szükséges az ADF használata; 
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(ii) egy ILS-t vagy MLS-t, ahol ILS vagy MLS szükséges a megközelítés navigálása 

céljára; 

 

(iii) egy marker adó vevő rendszert, ahol marker adó szükséges a megközelítés 

navigálása céljára; 

 

(iv) egy területi navigációs rendszert, ha területi navigáció szükséges a megtett 

útvonalhoz; 

 

(v) egy kiegészítő DME rendszert bármely olyan útvonalon, vagy az útvonal azon 

részein, ahol a navigáció alapjául csak a DME jelek szolgálnak; vagy 

 

(vi) egy kiegészítő VOR rendszert bármely olyan útvonalon, vagy az útvonal azon 

részein, ahol a navigáció alapjául csak a VOR jelek szolgálnak; 

 

(vii) egy ADF rendszert bármely olyan útvonalon, vagy az útvonal azon részein, ahol a 

navigáció alapjául csak az NDB jelek szolgálnak; vagy 

 

(2) feleljen meg az érintett légtérbeni üzemeltetéshez megkövetelt navigációs teljesítmény 

(RNP) típusnak. 

 

(d) Az üzemben tartó azzal a feltétellel üzemeltethet ADF-fel vagy a fenti (c) pont (1)(vi) és/vagy 

(1)(vii) albekezdéseiben előírt navigációs berendezéssel el nem látott repülőgépet, hogy fel 

van szerelve a megteendő útvonalra a Hatóság által engedélyezett alternatív felszereléssel. Az 

alternatív felszerelés megbízhatósága és pontossága tegye lehetővé a biztonságos navigációt a 

megtenni szándékozott útvonalon.  
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(e) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az IFR szerinti üzemeltetésre a 

repülőgépre felszerelt VHF kommunikációs berendezés, az ILS helymeghatározó és a VOR 

vevők olyan típusúak, amelyeket jóváhagytak, mint az FM védelmi teljesítmény szabványnak 

megfelelőeket.  

 

OPS 1.866 

Transzponder berendezés 

 

(a) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet repülőgépet, ha fel van szerelve a következőkkel: 

 

(1) egy barometrikus magasság jelző SSR transzponderrel; és 

 

(2) valamennyi más SSR transzponder képességgel, amely a megtenni szándékozott 

útvonalon szükséges. 

 

OPS 1.870 

Kiegészítő navigációs berendezés MNPS léttérben folytatott üzemeltetéshez 

 

(a) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet repülőgépet MNPS légtérben, ha fel vagy szerelve 

olyan navigációs berendezéssel, amely megfelel az ICAO 7030 dokumentumában regionális 

kiegészítő eljárások formájában előírt minimális navigációs teljesítménykövetelményeknek. 

 

(b) A jelen bekezdés által megkövetelt navigációs berendezésnek láthatónak és használhatónak 

kell lennie mindegyik, szolgálati helyén ülő pilóta számára. 

 

(c) MNPS légtérben folytatott korlátlan üzemeltetéshez a repülőgépet fel kell szerelni két 

független Nagy hatótávolságú navigációs rendszerrel (LRNS). 
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(d) MNPS légtérben folytatott üzemeltetéshez a közzétett speciális útvonalakon a repülőgépet fel 

kell szerelni két független Nagy hatótávolságú navigációs rendszerrel (LRNS), ha nincs 

másként előírva. 

 

OPS 1.872 

Berendezés csökkentett elkülönítési minimummal (RVSM) meghatározott légtérben 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az RSVM légtérben üzemelő 

repülőgépek fel legyenek szerelve a következőkkel: 

 

(1) két független magasságmérő rendszer; 

 

(2) egy magassági figyelmeztető rendszer; 

 

(3) egy automatikus magasság (magassági kormány) szabályozó rendszer; és 

 

(4) egy másodlagos útvonalellenőrző radar (SSR) transzponder, amely összeköthető a 

magasságtartásra használt magasságmérő rendszerrel. 
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M. RÉSZ 

REPÜLŐGÉP KARBANTARTÁS 

 

OPS 1.875 

Általános 

(a) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet repülőgépet, ha a 145. résszel összhangban 

jóváhagyott/elfogadott szervezet tartja karban és engedélyezi használatbavételre, azzal a 

kivétellel, hogy a repülés előtti felülvizsgálatokat nem szükségszerűen a 145. rész  

 

szerinti szervezetnek kell elvégeznie.  

 

(b) A repülőgép-karbantartási követelményeknek meg kell felelniük az OPS1.180-nak ahogy az 

M. rész rögzíti. 
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N RÉSZ 

HAJÓZÓSZEMÉLYZET 

 

OPS 1.940 

A hajózószemélyzet összetétele 

(Lásd az OPS 1.940 1. és 2. függelékét) 

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

 

(1) a hajózószemélyzet összetétele és száma a kijelölt személyzeti szolgálati helyeken 

egyaránt megfeleljen a Repülőgép Üzemben Tartási Kézikönyvnek (AFM), és ne legyen 

kevesebb, mint amennyi minimumként abban elő van írva; 

 

(2) a hajózószemélyzethez tartozzanak további hajózószemélyzeti tagok is, ha az 

üzemeltetés jellege megkívánja, és létszáma ne csökkenjen az Üzemben Tartási 

Kézikönyvben előírt szám alá; 

 

(3) a hajózószemélyzet minden tagja megfelelő és érvényes, a Hatóság számára elfogadható 

szakszolgálati engedéllyel rendelkezzék és alkalmasan képzett és kompetens legyen, 

hogy ellássa a rábízott feladatokat; 

 

(4) a Hatóság számára elfogadható eljárásokat dolgozzon ki, hogy megakadályozza azt, 

hogy tapasztalatlan hajózószemélyzeti tagok egymással legyenek beosztva; 
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(5) a hajózószemélyzetből nevezzék ki parancsnokká az egyik, a hajózószemélyzeti 

szakszolgálati engedélyeket meghatározó követelményekkel összhangban parancsnoki 

minősítéssel rendelkező pilótát, aki a repülés vezetésével másik megfelelően minősített 

pilótát bízhat meg; és  

 

(6) ha az AFM előír külön Rendszerpult kezelőt, a hajózószemélyzetnek legyen egy tagja, 

akinek fedélzeti mérnöki szakszolgálati engedélye van vagy megfelelően képzett 

hajózószemélyzeti tag és elfogadható a Hatóság számára. 

 

(7) amikor önálló vállalkozó és/vagy szabadúszó vagy részmunkaidőben dolgozó 

hajózószemélyzeti tagok szolgálatait veszik igénybe, teljesítsék az N. rész 

követelményeit. Ebben a tekintetben különös figyelmet kell fordítani azon repülőgép-

típusok vagy változatok összes számára, amelyen a hajózószemélyzet egy tagja repülhet 

a kereskedelmi célú légi szállításban, amely nem haladhatja meg az OPS 1.980-ban és 

az OPS 1.981-ben előírt értéket, beleértve azt, amikor szolgálatait egy másik üzemben 

tartó veszi igénybe. A személyzetnek az üzemben tartónál parancsnokként szolgálatot 

teljesítő tagjai végezzék el az üzemben tartó Személyzeti erőforrás gazdálkodási (Crew 

Resource Management, CRM) alaptanfolyamát, mielőtt a felügyelet nélküli 

útvonalrepülést megkezdenék, kivéve, ha a személyzet adott tagja előzőleg már 

elvégezte a Személyzeti erőforrás gazdálkodási alaptanfolyamot. 

 

(b) Minimális hajózószemélyzet IFR szerinti vagy éjszakai üzemeltetés esetén. IFR szerinti vagy 

éjszakai üzemeltetéshez az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy: 

 

(1) minden 9-nél nagyobb maximális engedélyezett utasülésszámú turbólégcsavaros és 

minden sugárhajtású repülőgépen a hajózószemélyzet legalább 2 pilótából álljon; vagy 
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(2) a (b) pont (1) albekezdése által leírtaktól eltérő repülőgépeket egy pilóta üzemeltetheti, 

ha betartják az OPS 1.941 2. függelékének előírásait. Ha nem tartják be a 2. függelék 

előírásait, a minimális hajózószemélyzet 2 pilótából álljon. 

 

JAR-OPS 1.943 

Üzemben tartó Személyzeti erőforrás gazdálkodási (Crew Resource Management, CRM) 

alaptanfolyama 

 

(a)  Ha a hajózószemélyzet egy tagja nem végezte el előzőleg az üzemben tartó Személyzeti 

erőforrás gazdálkodási (Crew Resource Management, CRM) alaptanfolyamát (új 

alkalmazottak vagy meglévő személyzet), akkor az üzemben tartónak gondoskodnia kell 

arról, hogy a hajózószemélyzet ezen tagja végezzen el egy CRM alaptanfolyamot. Az új 

alkalmazottak az üzemben tartóhoz történő belépésüktől számított egy éven belül végezzék el 

az üzemben tartó CRM alaptanfolyamát.  

 

(b)  Ha a hajózószemélyzet egy tagja előzőleg nem kapott képzést elméleti tanfolyamon az 

emberi tényezőkről, akkor az üzemben tartó CRM alaptanfolyama előtt vagy azzal 

kombinálva végezzen el egy, az ATPL emberi teljesítmény és korlátok programján (lásd a 

hajózószemélyzeti szakszolgálati engedélyek kiadására vonatkozó követelményeket) alapuló 

elméleti tanfolyamot. 

 

(c)  A CRM alaptanfolyamot legalább egy, a Hatóság részére elfogadható CRM oktatónak kell 

tartania, akinek speciális területeken szakértők segíthetnek.  

 

(d)  A CRM alaptanfolyamot az Üzemben Tartási Kézikönyvben foglalt részletes tanfolyami 

programmal összhangban kell megtartani. 
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OPS 1.945 

Típusátképzés és ellenőrzés 

(Lásd az OPS 1.945 1. függelékét) 

(a) Az üzemben tartó gondoskodjon a következőkről: 

 

(1) A hajózószemélyzet tagjai végezzenek el egy, a hajózószemélyzeti szakszolgálati 

engedélyek kiadására vonatkozó követelményeket kielégítő Típusminősítési 

tanfolyamot, ha egy repülőgéptípusról másik típusra vagy osztályra helyezik át őket, 

amelyre új típus vagy osztály minősítés szükséges;  

 

(2) A hajózószemélyzet tagjai végezzenek el egy üzemben tartói típusátképzési 

tanfolyamot, mielőtt megkezdik a felügyelet nélküli útvonalrepülést: 

 

(i) ha egy olyan repülőgépre helyezik át őket, amelyre új típus vagy osztály minősítés 

szükséges; vagy 

 

(ii) ha új üzemben tartóhoz kerülnek; 

 

(3) A típusátképzést alkalmasan képzett személyzet tartsa az Üzemben Tartási 

Kézikönyvben foglalt részletes tanfolyami programmal összhangban. Az üzemben 

tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a CRM elemeit a típusátképzésbe integráló 

személyzet megfelelően képzett legyen; 
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(4) Az üzemben tartói típusátképzés által szükséges oktatás mennyiségét a 

hajózószemélyzeti tag OPS 1.985-ben előírt tanfolyami nyilvántartásában szereplő 

korábbi tanfolyamainak figyelembevételével határozzák meg; 

 

(5) A hajózószemélyzet tagjainak a típusátképzés előtt szükséges képzettségét és 

gyakorlatát az Üzemben Tartási Kézikönyvben írják elő; 

 

(6) A hajózószemélyzet minden tagja vegyen részt az OPS 1.965 (b) pontja által előírt 

ellenőrzésen és az OPS 1.965 (b) pontja által előírt oktatáson és ellenőrzésen, mielőtt 

megkezdené a felügyelet alatti útvonalrepülést; 

(7) A felügyelet alatti útvonalrepülés teljesítése után az OPS 1.965 (c) pontja által előírt 

ellenőrzést végezzék el; 

(8) A hajózószemélyzet tagja, ha megkezdett egy üzemben tartói típusátképző tanfolyamot, 

ne vállaljon repülési feladatokat más típuson vagy osztályon, amíg a tanfolyamot el nem 

végezte vagy abba nem hagyta; és 

(9) A CRM oktatás elemeit integrálják a típusátképzésbe.  

 

(b) Repülőgéptípus vagy –osztály váltás esetén az OPS 1-965 (b) pontja által előírt ellenőrzés 

kombinálható a hajózószemélyzeti szakszolgálati engedélyek kiadására vonatkozó 

követelmények szerinti típus vagy osztály minősítési gyakorlati teszttel. 
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(c) Az üzemben tartói típusátképzési tanfolyam és a hajózószemélyzeti szakszolgálati engedélyek 

kiadásához szükséges típus vagy osztály minősítési tanfolyam kombinálhatók egymással. 

 

OPS 1.950 

Különbségek oktatása és szoktató képzés 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a hajózószemélyzet tagja elvégezze a 

következőket: 

 

(1) különbségek oktatását, amely kiegészítő tudást és oktatást tesz szükségessé egy, a 

repülőgépnek megfelelő oktatóberendezésen ha: 

 

(i) egy ugyanolyan típusú repülőgép másik változatán vagy ugyanannak az osztálynak 

egy másik típusán teljesít szolgálatot, mint amelyen jelenleg szolgál; vagy 

 

(ii) ha a jelenleg üzemeltetett típusokon vagy változatokon felszerelést és/vagy 

eljárásokat változtatnak; 

 

(2) Szoktató képzést amely további tudás megszerzését teszi szükségessé, ha: 

 

(i) ugyanazon típus vagy változat egy másik repülőgépét üzemelteti; vagy 

 

(ii)  a jelenleg üzemeltetett típusokon vagy változatokon felszerelést és/vagy eljárásokat 

változtatnak. 
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(b) Az üzemben tartó írja elő az Üzemben Tartási Kézikönyvben, hogy mikor szükséges ilyen 

különbségek oktatása vagy szoktató képzés. 

 

OPS 1.955 

Kinevezés parancsnoknak 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a másodpilótából parancsnokká 

kinevezettek és a parancsnokként belépők: 

 

(1) minimális gyakorlatát, amely a Hatóság számára elfogadható, előírják az Üzemben 

Tartási Kézikönyvben; és 

 

(2) többtagú személyzettel folytatott üzemeltetés esetén a pilóta elvégezzen egy megfelelő 

parancsnoki tanfolyamot. 

 

(b) A fenti (a) pont (2) albekezdése által előírt parancsnoki tanfolyamot az Üzemben Tartási 

Kézikönyvben le kell írni és az legalább a következőket tartalmazza: 

 

(1) oktatást repülőgépszimulátoron (STD) (beleértve az útvonal-orientált repülést) és/vagy 

repülős oktatást; 

 

(2) parancsnoki üzemben tartói szakértelem ellenőrzést; 

 

(3) a parancsnok felelősségeit; 

 

(4) éles helyzetben történő oktatást parancsnokként felügyelet alatt. A repülőgéptípusra már 

minősített pilóták számára legalább 10 útvonalszakasz van előírva; 
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(5) az OPS 1.965 (c) pontja által előírt parancsnoki útvonal ellenőrzés és az OPS 1.975-ben 

előírtak szerinti útvonal és repülőtér ismeret minősítések elvégzését; és 

 

(6) a Személyzeti erőforrásgazdálkodás elemeit. 

 
OPS 1.960 

Kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkező parancsnokok 

 

(a) Az üzemben tartó gondoskodjon a következőkről: 

 

(1) Egy kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedéllyel (CPL) rendelkező pilóta csak akkor 

üzemeltethet parancsnokként olyan repülőgépet, amely a Repülőgép Üzemben Tartási 

Kézikönyvben (AFL) egy pilótával történő üzemeltetésre jóváhagyott, ha biztosítottak a 

következő feltételek: 

 

(i) Látva repülési szabályok (VFR) szerinti üzemeltetéskor az indulási repülőtértől 

számított 50 tengeri mérföld sugarú körön kívüli utasszállító üzemeltetés esetén a 

pilóta rendelkezik legalább 500 óra összes repülési idővel repülőgépeken vagy 

érvényes műszeres minősítéssel; vagy 
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(ii) egy többhajtóműves típust műszeres repülési szabályok (IFR) szerint üzemeltetve 

a pilóta rendelkezik legalább 700 óra összes repülési idővel repülőgépeken, 

amelyből 400 órát (a hajózószemélyzeti szakszolgálati engedélyeket szabályozó 

követelményekkel összhangban) parancsnokló pilótaként, amelyből 100 órát IFR 

szerint és ebből 40 órát többhajtóműves repülőgépeken teljesített. A parancsnokló 

pilótaként teljesített 400 óra helyettesíthető másodpilótakénti üzemeltetéssel, két 

másodpilótaként teljesített órát egy parancsnokló pilótakénti órának véve, ha 

ezeket az órákat az Üzemben Tartási Kézikönyvben előírt többpilótás üzemeltetés 

során teljesítette;  

 

(2) A fenti (a) pont (1)(ii) albekezdésének kiegészítéseképpen IFR szerint egyedüli 

pilótaként szolgálatot teljesítve kielégíti az OPS 1.940 2. függelékének követelményei; 

és 

 

(3) többpilótás üzemeltetéskor a fenti (a) pont (1) albekezdésén túlmenően és mielőtt a 

pilóta parancsnokként teljesítene szolgálatot, elvégzi az OPS 1.955 (a) pont (2) 

albekezdésében előírt parancsnoki tanfolyamot. 
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OPS 1.965 

Időszakos oktatás és ellenőrzés 

(Lásd az OPS 1.965 1. és 2. függelékét) 

 

(a) Általános. Az üzemben tartó gondoskodjon a következőkről: 

 

(1) A hajózószemélyzet minden tagja vegyen részt időszakos oktatásban és ellenőrzésen, 

valamint hogy ez az oktatás és ellenőrzés arra a repülőgép típusra vagy változatra 

vonatkozzék, amelyen a hajózószemélyzet tagja szolgálatot teljesít; 

 

(2) Az időszakos oktatási és ellenőrzési programot az Üzemben Tartási Kézikönyv írja le és 

a Hatóság hagyja jóvá; 

(3) Az időszakos oktatást a következő személyzet folytassa: 

 

(i) Földi és felfrissítő oktatást – alkalmasan képzett személyzet; 

 

(ii) Repülőgépes/STD oktatást – Típusminősítő oktató (TRI), Osztályminősítő oktató 

(CRI) vagy a /STD tartalom esetén egy mesterséges eszközön repülést oktató 

(SFI), ha a TRI, 

 CRI vagy SFI megfelel az üzemben tartó követelményeinek az OPS1.965 1. 

függeléke (a) pont (1)(i)(A) és (B) bekezdéseiben foglalt témák oktatásához 

szükséges gyakorlottsági és tudás-követelmények tekintetében. 

 

(iii) Vészmentő és biztonsági berendezések oktatását – alkalmasan képzett személyzet; 

és 
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(iv) Személyzeti erőforrás gazdálkodást (CRM): 

 

(A) A CRM elemeinek integrálását az időszakos oktatás minden fázisába – az 

időszakos oktatást végző teljes személyzet. Az üzemben tartónak 

gondoskodnia kell arról, hogy az időszakos oktatást tartó teljes személyzet 

megfelelően képzett legyen, hogy a CRM elemeit ebbe az oktatásba 

integrálni tudja; 

(B) CRM oktatási modult – legalább egy, a Hatóság számára elfogadható CRM 

oktató, akinek speciális területeken szakértők segíthetnek. 

 

(4) Az ellenőrzést a következő személyzet folytassa: 

 

(i) Üzemeltetői szakértelem ellenőrzést – típusminősítő vizsgáztató (TRE), 

osztályminősítő vizsgáztató (CRE) vagy, ha az ellenőrzést STD-n végzik, egy 

TRE, CRE vagy egy mesterséges repülési vizsgáztató (SFE), akik a CRM elvek 

területén és a CFM képességek felmérésében képzettek;  

 

(ii) Útvonali ellenőrzéseket – az üzemben tartó által kinevezett és a Hatóság számára 

elfogadható, alkalmasan képzett parancsnokok; 

 

(iii) Vészmentő és biztonsági berendezés ellenőrzést – alkalmasan képzett személyzet. 
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(b) Üzemeltetői szakértelem ellenőrzés 

 

(1) Az üzemben tartó gondoskodjon a következőkről: 

 

(i) A hajózószemélyzet minden tagja vegyen részt üzemben tartói szakértelem 

ellenőrzésen, hogy demonstrálja szakértelmét a normál, rendkívüli és vészhelyzeti 

eljárások végrehajtásában; és 

 

(ii) Az ellenőrzést vizuális referencia nélkül végezzék, ha a hajózószemélyzet 

tagjának IFR szerint kell üzemeltetnie; 

 

(iii) A hajózószemélyzet minden tagja a normál hajózószemélyzeti létszám részeként 

vegyen részt üzemben tartói szakértelem ellenőrzésen. 

 

(2) Az üzemben tartói szakértelem ellenőrzés érvénytartama 6 naptári hónap, plusz a kiadás 

hónapjából fennmaradt rész. Amennyiben a kiadás az előző üzemben tartói szakértelem 

ellenőrzés érvényességének utolsó 3 hónapjában történt, az érvényesség időtartama a 

kiadás dátumától kezdődik, s az előző ellenőrzés lejárati dátumától 6 hónapig tart. 

 

(c) Útvonali ellenőrzés. Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a hajózószemélyzet 

minden tagja részt vegyen egy útvonali ellenőrzésen a repülőgépen, hogy demonstrálja 

szakértelmét az Üzemben Tartási Kézikönyvben leírt normál útvonali üzemeltetésben. Az 

útvonali ellenőrzés érvényességének időtartama 12 naptári hónap, plusz a kiadási dátum 

hónapjából fennmaradt rész. Amennyiben a kiadás az előző útvonali ellenőrzés 

érvényességének utolsó 3 hónapjában történt, az érvényesség időtartama a kiadás dátumától 

kezdődik, és az előző ellenőrzés lejárati dátumától számított 12 hónapig tart. 
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(d) Vészmentő és biztonsági berendezés ellenőrzés. Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, 

hogy a hajózószemélyzet minden tagja vegyen részt oktatáson és ellenőrzésen minden 

fedélzeten szállított vészmentő és biztonsági berendezés elhelyezéséről és használatáról. A 

vészmentő és biztonsági berendezés ellenőrzés érvényességének időtartama 12 naptári hónap, 

plusz a kiadási dátum hónapjából fennmaradt rész. Amennyiben a kiadás az előző vészmentő 

és biztonsági berendezés ellenőrzés érvényességének utolsó 3 hónapjában történt, az 

érvényesség időtartama a kiadás dátumától kezdődik, és az előző ellenőrzés lejárati dátumától 

számított 12 hónapig tart. 

 

(e) CRM. Az üzemben tartó gondoskodjon a következőkről:  

 

(1) A CRM elemeit integrálják az időszakos oktatás minden megfelelő fázisába, és; 

 

(2) A hajózószemélyzet minden tagja vegyen részt külön CRM modul oktatáson. A 

CRM oktatás minden fontosabb témáját érinteni kell egy legfeljebb 3 éves 

időszakon belül; 

 

(f) Földi és felfrissítő oktatás. Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a 

repülőszemélyzet minden tagja legalább minden 12 hónapban vegyen részt földi és felfrissítő 

oktatásban. Ha az oktatást a 12 naptári hónapos időszak lejárta előtti három hónapon belül 

tartják, a következő földi és felfrissítő oktatást a megelőző földi és felfrissítő oktatás lejárta 

utáni 12 naptári hónapon belül tartsák meg. 
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(g) Repülőgépes/STD oktatás. Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a 

hajózószemélyzet minden tagja vegyen részt repülőgépes/STD oktatáson legalább minden 12 

naptári hónapban. Ha az oktatást a 12 naptári hónapos időszak lejárta előtti három hónapon 

belül tartják, a következő repülőgépes oktatást a megelőző repülőgépes/STD oktatás lejárta 

utáni 12 naptári hónapon belül tartsák meg. 

 

OPS 1.968 

Pilótaképesítés bármely pilótaülésből történő repülőgép-vezetéshez 

(Lásd az OPS 1.968 1. függelékét) 

 

(a) Az üzemben tartó gondoskodjon a következőkről: 

 

(1) A pilóta, aki bármelyik pilótaülésbe beosztható repülőgépet vezetni, vegyen részt 

megfelelő oktatásban és ellenőrzésen; és 

 

(2) Az oktatási és ellenőrzési programot az Üzemben Tartási Kézikönyv írja le és legyen 

elfogadható a Hatóság számára. 
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OPS 1.970 

A közelmúltban megszerzett gyakorlat 

 

(a) Az üzemben tartó gondoskodjon a következőkről: 

 

(1) Egy pilótát csak akkor jelöljenek ki egy repülőgépen szolgálatra a minimális 

jóváhagyott személyzet tagjaként, repülőgépet vezető vagy repülőgépet nem vezető 

pilótának, ha három felszállást és három leszállást végrehajtott a legutóbbi 90 napban 

repülőgépet vezető pilótaként egy azonos típusú/osztályú repülőgépen vagy egy 

repülőgép-szimulátorban. 

 

(2) Egy pilótát, aki nem rendelkezik érvényes műszeres minősítéssel, csak akkor jelöljenek 

ki egy repülőgépen parancsnoki szolgálatra, ha legalább egy éjszakai leszállást 

végrehajtott egy ugyanolyan típusú/osztályú repülőgépet vezető pilótaként vagy 

repülőgép-szimulátorban a megelőző 90 napban.  

 

(b) Az (a) pont fenti (1) és (2) albekezdéseiben előírt 90 napos időszakot legfeljebb 120 napra 

meg lehet hosszabbítani egy típusminősítő oktató vagy vizsgáztató felügyelete alatti repülés 

esetén. 120 napot meghaladó időszak esetén a közelmúltbeli gyakorlati követelményt oktató 

repüléssel vagy repülőgépszimulátoron vagy a használandó repülőgéppel lehet teljesíteni. 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  VL/ds 329 
MELLÉKLET DG C III HU 

OPS 1.975 

Útvonal és repülőtér ismeret képesítés 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy mielőtt parancsnokká vagy olyan 

pilótává, akire a repülés vezetését bízták, kijelölnék, a pilóta tegyen szert kielégítő ismeretre a 

megteendő útvonalról és a repülőterekről (beleértve a kitérő repülőtereket), eszközökről és 

eljárásokról amelyeket használni fog. 

 

(b) Az útvonal és repülőtér ismeret minősítés érvényessége 12 naptári hónap plusz a következők 

hátralévő része: 

 

(1) a minősítés hónapja; vagy 

 

(2) az útvonalon vagy a repülőtérre teljesített legutolsó szolgálat hónapja. 

 

(c) Az útvonal és repülőtér ismeret minősítést az adott útvonalon vagy repülőtérre teljesített 

szolgálatnak a fenti (b) albekezdésben meghatározott érvényességi időtartamon belüli 

teljesítésével lehet újra érvényesíteni. 

 

(d) Ha az útvonal és repülőtér ismeret minősítés a legutolsó útvonal és repülőtér ismeret 

minősítés érvényességének utolsó 3 hónapjában történt, az érvényesség időtartama 

meghosszabbodik az újraérvényesítéstől kezdődően az előző útvonal és repülőtér ismeret 

minősítés lejárati dátumától számított 12 hónapra.. 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  VL/ds 330 
MELLÉKLET DG C III HU 

OPS 1.978 

Felsőfokú minősítési program 

 

(a) Az OPS 1.965 és az 1.970 érvényessége kiterjeszthető, ha a Hatóság jóváhagyott egy, az 

üzemben tartó által kidolgozott felsőfokú minősítési programot. 

 

(b) A haladó minősítés program tartalmazzon olyan oktatást és ellenőrzést, amely olyan 

szakértelmet tart fent, amely nem csekélyebb az OPS 1.945-ben, 1.965-ben és 1.970-ben 

előírtnál. 

 

OPS 1.980 

Üzemeltetés egynél több típuson vagy változaton 

(Lásd az OPS 1.980 1. függelékét) 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a hajózószemélyzet tagja csak akkor 

teljesítsen szolgálatot egynél több típuson vagy változaton, ha kompetens erre. 

 

(b) Egynél több típus vagy változat üzemben tartásának mérlegelése esetén az üzemben tartónak 

gondoskodnia kell arról, hogy a repülőgépek eltérései és/vagy hasonlóságai indokolttá tegyék 

ezt az üzemeltetést, figyelembe véve a következőket: 

 

(1) a technológia színvonalát; 

 

(2) az üzemben tartási eljárásokat; 
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(3) a kezelési jellemzőket. 

 

(c) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a hajózószemélyzet több típust vagy 

változatot üzemben tartó tagja teljesítse az N. részben leírt valamennyi követelményt minden 

típusra vagy változatra, kivéve ha a Hatóság jóváhagyta oktatás, ellenőrzés és közelmúltbeli 

gyakorlat beszámítását. 

 

(d) Az üzemben tartó írjon elő a Hatóság által jóváhagyott megfelelő eljárásokat és/vagy 

üzemeltetési korlátozásokat egynél több típus vagy változat üzemeltetésére a következő 

területeken: 

 

(1) a hajózószemélyzet tagjának minimális gyakorlata; 

 

(2) egy adott típuson vagy változaton szerzett minimális gyakorlat az oktatás és 

üzemeltetés megkezdése előtt másik típuson vagy változaton; 

 

(3) az a folyamat, amelynek során a hajózószemélyzet egy típuson vagy változaton 

minősített tagját kiképzik és minősítik egy másik típuson vagy változaton; 

 

(4) az összes alkalmazandó közelmúltbeli gyakorlati követelmény minden típusra vagy 

változatra. 
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OPS 1.981 

Repülőgép és helikopter egyidejű üzemeltetése 

 

(a) Ha a hajózószemélyzet egy tagja mind helikoptert, mind repülőgépet üzemeltet: 

 

(1) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a helikopter- és a repülőgép-

üzemeltetés mindegyike egy-egy típusra korlátozódjon. 

 

(2) Az üzemben tartó írjon elő a Hatóság által jóváhagyott megfelelő eljárásokat és/vagy 

üzemeltetési korlátozásokat az Üzemben Tartási Kézikönyvben. 

 

OPS 1.985 

Oktatási okmányok 

 

(a) Az üzemben tartó köteles a következőkre: 

 

(1) A hajózószemélyzet egy adott tagja által végzett valamennyi, az OPS 1.945, 1.955, 

1.965, 1.968 and 1.975 által előírt oktatásról, ellenőrzésről és minősítésről  

nyilvántartást vezetni; és 

 

(2) Kérés esetén elérhetővé tenni az összes típusátképzés, időszakos oktatás és az 

ellenőrzések rendelkezésre álló okmányait a hajózószemélyzet érintett tagja számára. 
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Az OPS 1.940 1. függeléke 

A hajózószemélyzet tagjainak repülés közbeni tehermentesítése 

 

(a) A hajózószemélyzet egy tagja mentesíthető repülés közbeni vezetési feladatai alól a 

hajózószemélyzet egy alkalmasan képzett másik tagja által. 

 

(b) A parancsnok tehermentesítése 

 

(1) A parancsnok a repülés vezetését a következőkre bízhatja: 

 

(i) egy másik minősített parancsnokra; vagy 

 

(ii) csak FL 200 feletti üzemeltetés esetén az alábbi (c) albekezdés szerint képzett 

pilótára. 

 

(c) A parancsnokot tehermentesítő pilótára vonatkozó minimális követelmények: 

 

(1) érvényes kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély; 

 

(2) az OPS 1.945-ben előírt típusátképző oktatás és ellenőrzés (beleértve a típusminősítési 

oktatást); 

 

(3) az OPS 1.965 és OPS 1.968 által előírt valamennyi időszakos oktatás és ellenőrzés; és  

 

(4) az OPS 1.975-ben előírtnak megfelelő útvonal ismeret minősítés. 



 

 
13376/1/05 REV 1  VL/ds 334 
MELLÉKLET DG C III HU 

(d) A másodpilóta tehermentesítése 

 

(1) A másodpilótát tehermentesíthetik a következők: 

 

(i) egy másik megfelelően képzett pilóta; vagy 

 

(ii) egy utazórepülés során tehermentesítő másodpilóta, aki az alábbi (e) 

albekezdésben leírt képzettséggel rendelkezik. 

 

(e) Minimumkövetelmények az utazórepülés során tehermentesítő másodpilótával szemben 

 

(1) érvényes kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély műszeres minősítéssel; 

 

(2) az OPS 1.945-ben előírt típusátképző oktatás és ellenőrzés, beleértve a típusminősítési 

oktatást, kivéve a felszállási és leszállási oktatási követelményt; 

 

(3) az OPS 1.965 által előírt valamennyi időszakos oktatás és ellenőrzés, kivéve a 

felszállási és leszállási oktatási követelményt; és 

 

(4) csak FL 200 magasságon és felette teljesítheti a másodpilótai feladatokat. 

 

(5) Az OPS 1.970 ben előírt közelmúltbeli gyakorlat nem szükséges. A pilóta azonban 

hajtson végre repülőgépszimulátoros rövid távú gyakorlást és felfrissítő készségoktatást 

90 napnál nem hosszabb időszakonként. Ezt a felfrissítő oktatást lehet kombinálni az 

OPS 1.965 által előírt oktatással. 
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(f) A rendszerpult-kezelő tehermentesítése. A rendszerpult-kezelő repülés közben a személyzet 

fedélzeti mérnöki szakszolgálati engedéllyel rendelkező vagy a hajózószemélyzetnek a 

Hatóság által elfogadott képesítéssel rendelkező tagja által tehermentesíthető.  

 

Az OPS 1.940 2. függeléke 

Egy pilótás üzemeltetés IFR szerint vagy éjszaka 

 

(a) Az OPS 1.940 (b) pontjának(2) bekezdésében hivatkozott repülőgépek egy pilótával IFR 

szerint vagy éjszaka akkor üzemeltethetők, ha teljesítik a következő követelményeket: 

 

(1) Az üzemben tartó az Üzemben Tartási Kézikönyvben szerepeltessen egy pilóta 

típusátképzési és időszakos oktatási programot, amely tartalmazza az egypilótás 

üzemeltetés többlet követelményeit; 

 

(2) A pilótafülke eljárásainak tartalmazniuk kell különösen a következőket: 

 

(i) hajtóművek vezérlése és vészhelyzetek kezelése; 

 

(ii) normál, rendkívüli és vészhelyzeti ellenőrző listák használata; 

 

(iii) ATC kommunikáció; 

 

(iv) indulási és megközelítési eljárások; 
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(v) robotpilóta kezelése; és 

 

(vi) egyszerűsített repülési dokumentáció használata; 

 

(3) Az OPS 1.965-ben előírt időszakos ellenőrzéseket az egyedüli pilóta szerepében az 

üzemeltetésre jellemző repülőgép típuson vagy osztályon és környezetben kell 

végrehajtani; 

 

(4) A pilóta rendelkezzen legalább 50 repült órával az adott repülőgép típuson vagy 

osztályon IFR szerint, amelyből 10 órát parancsnokként repült; és 

 

(5) Az egypilótás üzemeltetésben IFR szerint vagy éjszaka szolgálatot teljesítő pilóta 

minimális közelmúltbeli gyakorlata 5 IFR szerinti repülés legyen, ebből 3 műszeres 

megközelítés a megelőző 90 napban az adott repülőgép típuson vagy osztályon 

egyedüli pilótaként végrehajtva. Ez a követelmény helyettesíthető egy IFR szerinti 

műszeres megközelítési ellenőrzéssel az adott repülőgép típuson vagy osztályon. 

 

Az OPS 1.945 1. függeléke 

Üzemben tartó típusátképzési oktatása 

 

(a) Az üzemben tartó típusátképzési oktatása terjedjen ki a következőkre: 

 

(1) földi oktatás és ellenőrzés, beleértve a repülőgépek rendszereit, normál, rendkívüli és 

vészhelyzeti eljárásokat; 
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(2) vészmentő és biztonsági berendezés oktatás, amelyet el kell végezni, mielőtt a 

repülőgépes oktatás megkezdődik; 

 

(3) repülőgépes/repülőgépszimulátoros oktatás és ellenőrzés; és 

 

(4) útvonalrepülés felügyelet mellett és útvonal ellenőrzés. 

 

(b) A típusátképzési tanfolyamot a fenti (a) bekezdésben feltüntetett sorrendben kell 

lebonyolítani. 

 

(c) Egy nulla repült idős típusátképzési tanfolyam befejezését követően a pilóta: 

 

(1) 15 napon belül kezdje meg a felügyelet melletti útvonalrepülést; és 

 

(2) hajtsa végre első négy repülőgépes felszállását és leszállását egy pilótaülésben helyet 

foglaló TRI (A) felügyelete mellett. 

 

(d)  A személyzeti erőforrás gazdálkodás elemeit integrálni kell a típusátképzési tanfolyamba és 

megfelelően képzett személyzetnek kell megtartania. 

 

(e) Ha a hajózószemélyzet egy tagja előzőleg nem végzett üzemben tartói típusátképzési 

tanfolyamot, az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a fenti (a) albekezdésen 

kívül a hajózószemélyzet adott tagja általános elsősegélynyújtási, és ha érintett benne, vízre 

történő kényszerleszállási tanfolyamot is végezzen a berendezések vízen történő 

használatával.  
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Az OPS 1.965 1. függeléke 

Időszakos oktatás és ellenőrzés – Pilóták 

(a) Időszakos oktatás.– Az időszakos oktatás tartalmazza a következőket: 

 

(1) földi és felfrissítő oktatást; 

 

(i) A földi és felfrissítő oktatás terjedjen ki a következőkre: 

 

(A) a repülőgép rendszerei; 

 

(B) üzemeltetési eljárások és követelmények, beleértve a földi jégtelenítést és 

jegesedésgátlást és a pilóta munkaképtelenségét; és 

 

(C) baleset, esemény és eset áttekintést. 

 

(ii) A földi és felfrissítő oktatás tudásellenőrzését kérdőívvel vagy más alkalmas 

módon kell elvégezni. 

 

(2) Repülőgépes/STD oktatás; 

 

(i) A repülőgépes/STD oktatást úgy kell kialakítani, hogy a repülőgépen a megelőző 

3 éves időszakban előfordult összes rendszermeghibásodást és a kapcsolódó 

eljárásokat érintse.  
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(ii) Ha egy repülőgépen leállított hajtóműves manővereket hajtanak végre, a hajtómű 

üzemképtelenségét szimulálni kell. 

 

(iii) A repülőgépes/STD oktatás kombinálható az üzemben tartói szakértelem 

ellenőrzéssel.  

 

(3) Vészmentő és biztonsági berendezés oktatás; 

 

(i) A vészmentő és biztonsági berendezés oktatás kombinálható a vészmentő és 

biztonsági berendezés ellenőrzéssel és repülőgépen vagy alkalmas alternatív 

oktatóberendezésen történjen. 

 

(ii) A vészmentő és biztonsági berendezés oktatás minden évben terjedjen ki a 

következőkre: 

 

(A) a mentőmellény tényleges felvétele, ahol fel van szerelve; 

 

(B) a légzésvédő felszerelés tényleges felvétele, ahol fel van szerelve; 

 

(C) a tűzoltókészülékek tényleges kezelése; 

 

(D) oktatás az összes, a repülőgépen szállított vészmentő és biztonsági 

berendezés elhelyezéséről és használatáról; 

 

(E) az összes fajta kijárat elhelyezkedése és használata; és 

 

(F) biztonsági eljárások 
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(iii) minden három évben az oktatási program terjedjen ki a következőkre: 

 

(A) minden fajta kijárat tényleges működtetése; 

 

(B) a csúszda használatának bemutatása, ahol fel van szerelve; 

 

(C) tűz tényleges eloltása a repülőgépen szállítottra jellemző berendezés 

használatával egy tényleges vagy szimulált tűzön, kivéve, hogy a halonos 

oltók esetén a Hatóság számára elfogadható alternatív módszer használható; 

 

(D) a füst hatása egy zárt térben és az összes vonatkozó felszerelés használata 

szimuláltan füsttel telített környezetben; 

 

(E) pirotechnikai (valódi vagy szimulált) eszközök tényleges alkalmazása, ahol 

fel vannak szerelve; és 

 

(F) a mentőtutajok használatának bemutatása, ahol fel vannak szerelve. 

 

(4) Személyzeti erőforrás gazdálkodás oktatása 

 

(i)  A CRM elemeit integrálni kell a felfrissítő oktatás minden megfelelő fázisába; és 
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(ii)  Olyan külön CRM modul oktatást kell kialakítani, amely a CRM minden alább 

felsorolt fő témájára kiterjed egy legfeljebb 3 éves időszak folyamán: 

 

(A)  Emberi hiba és megbízhatóság, hibalánc, hibamegelőzés és -feltárás; 

 

(B)  A cég biztonsági kultúrája, SOP-k, szervezeti tényezők; 

 

(C)  Stressz, stresszkezelés, fáradtság és élénkség; 

 

(D)  Információgyűjtés és –feldolgozás, helyzetfelismerés, terhelésvezérlés; 

 

(E)  Döntéshozatal; 

 

(F)  Kommunikáció és koordináció a pilótafülkében és azon kívül; 

 

(G)  Vezetés és csoportviselkedés, együttműködés; 

 

(H)  Automatizálás és automatizálás alkalmazásának filozófiája (ha értelmezhető az 

adott típusra); 

 

(I)  Típusokkal kapcsolatos specifikus különbségek; 

 

(J)  Esettanulmányok; 
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(K)  Külön figyelmet érdemlő további területek, ahogy a balesetmegelőzési és 

repülésbiztonsági program azonosítja őket (Lásd az OPS 1.037-et). 

 

(b) Időszakos ellenőrzés. Az időszakos ellenőrzés terjedjen ki a következőkre: 

 

(1) Üzemben tartói szakértelem ellenőrzés; 

 

(i) Ahol értelmezhető, az üzemben tartói szakértelem ellenőrzés terjedjen ki a 

következő manőverekre: 

 

(A) megszakított felszállás, ha rendelkezésre áll egy repülőgépszimulátor, 

egyébként csak talajérintéses gyakorlatok; 

 

(B) felszállás hajtóműmeghibásodás esetén V1 és V2 között vagy olyan korán, 

ahogy azt a biztonsági megfontolások lehetővé teszik; 

 

(C) precíziós műszeres megközelítés minimumokon, többhajtóműves 

repülőgépek esetén egy üzemképtelen hajtóművel; 

 

(D) Nem precíziós megközelítés minimumokon; 

 

(E) Megszakított megközelítés műszerekkel a minimumokról, többhajtóműves 

repülőgép esetén egy üzemképtelen hajtóművel; és 
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(F) Leszállás egy üzemképtelen hajtóművel. Egyhajtóműves repülőgépeken egy 

kényszerleszállás szükséges. 

 

(ii) Ha egy repülőgépen leállított hajtóműves manővereket hajtanak végre, a hajtómű 

üzemképtelenségét szimulálni kell. 

 

(iii) A fenti (i) (A)-(F) albekezdésekben előírt ellenőrzések mellett minden 12 

hónapban teljesíteni kell a hajózószemélyzeti szakszolgálati engedélyek kiadására 

vonatkozó követelményeket, ezek kombinálhatóak az üzemben tartói szakértelem 

ellenőrzéssel. 

 

(iv) Csak VFR szerint üzemeltető pilóták esetén a fenti (i) (C)-(E) albekezdésekben 

előírt ellenőrzések elhagyhatóak, kivéve egy megközelítést és átstartolást egy 

többhajtóműves repülőgépen egy üzemképtelen hajtóművel. 

 

(v) Az üzemeltetői szakértelem ellenőrzéseket egy típusminősítő vizsgáztatónak kell 

végeznie. 

 

(2) Vészmentő és biztonsági berendezés ellenőrzés. Azokat a témákat kell ellenőrizni, amelyeket 

oktattak a fenti (a) pont (3) albekezdésével összhangban. 

 

(3) Útvonal ellenőrzések; 

 

(i) Az útvonali ellenőrzéseken állapítsák meg a hajózó személyzet kielégítő üzemeltetés 

képességét a teljes útvonalon, beleértve a repülés előtti és repülés utáni eljárásokat és a 

rendelkezésre álló felszerelés használatát, az Üzemben Tartási Kézikönyvben előírt 

módon. 
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(ii) A hajózószemélyzet Személyzeti erőforrás gazdálkodási CRM készségeit a Hatóság 

számára elfogadható és az Üzemben Tartási Kézikönyvben közzétett módszertannal 

összhangban kell ellenőrizni. Az ilyen kiértékelés célja:  

 

(A)  Visszajelzés a személyzetnek egyénileg és kollektíve és a továbbképzési igény 

azonosítása; és 

 

(B)  felhasználás a CRM oktatási rendszer javítására. 

 

(iii) Ha pilótákat repülőgépet vezető és repülőgépet nem vezető feladatokra jelölnek ki, 

mindkét funkcióban ellenőrzésen kell átmenniük. 

 

(iv) Az útvonal ellenőrzéseket repülőgépen kell végezni. 

 

(v) Az útvonal ellenőrzéseket az üzemben tartó által kijelölt és a Hatóság számára 

elfogadható parancsnokoknak kell végezni. Az útvonal ellenőrzést végző személynek, 

aki az OPS 1.965 (a) pont (4)(ii) albekezdésében van leírva, képzettnek kell lennie a 

CRM elvek és a CRM képességek felmérésének területén és a megfigyelői ülésben 

foglaljon helyet, ha fel van szerelve. Hosszútávú járatok esetén, ahol többlet üzemeltető 

hajózószemélyzetet visznek, ez a személy elláthatja az utazórepülés során 

tehermentesítő pilóta feladatát, és nem foglalhatja el egyik pilótaülést sem a felszállás, 

indulás, kezdeti emelkedés, süllyedés, megközelítés és leszállás folyamán. Az általa 

végzett CRM kiértékelést kizárólag a kezdeti eligazítás, légiutas-kísérő eligazítás, 

pilótafülkei eligazítás és azon fázisok során végzett megfigyeléseire alapozza, amelyek 

során a megfigyelői ülést foglalta el. 
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Az OPS 1.965 2. függeléke 

Felfrissítő oktatás és ellenőrzés – Rendszerpanel-kezelők 

(a) A rendszerpanel-kezelők felfrissítő oktatása feleljen meg a pilótákra vonatkozó 

követelményeknek és minden külön feladatuknak, elhagyva azokat a témákat, amelyek nem 

vonatkoznak a rendszerpanel-kezelőkre. 

 

(b) A rendszerpanel-kezelők felfrissítő oktatása, ahol lehetséges, a pilóta felfrissítő oktatásával és 

ellenőrzésével párhuzamosan történjen. 

 

(c) Az üzemben tartó által kijelölt és a Hatóság számára elfogadható parancsnok vagy egy 

rendszerpanel-kezelői típusminősítő oktató végezzen útvonali ellenőrzést. 

 

Az OPS 1.968 1. függeléke 

Pilótaképesítés bármely pilótaülésből történő repülőgép-vezetéshez 

 

(a) Azon parancsnokok, akiknek a feladata szükségessé teszi azt is, hogy a jobboldali ülésben 

teljesítsenek szolgálatot és a másodpilóta feladatait végezzék vagy azok a parancsnokok, 

akiknek oktatási vagy vizsgáztatási feladatokat kell ellátniuk a jobboldali ülésben, az OPS 

1.965 (b) pontjában előírt üzemben tartói szakértelem ellenőrzéssel párhuzamosan vegyenek 

részt az Üzemben Tartói Kézikönyvben előírt kiegészítő oktatásban és ellenőrzésen. Ez a 

kiegészítő oktatás terjedjen ki legalább a következőkre: 

 

(1) egy hajtómű meghibásodása felszállás közben; 

 

(2) egy megközelítés és átstartolás egy üzemképtelen hajtóművel; és 
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(3) leszállás egy üzemképtelen hajtóművel. 

(b) Ha egy repülőgépen leállított hajtóműves manővereket hajtanak végre, a hajtómű 

üzemképtelenségét szimulálni kell. 

 

(c) A jobboldali ülésben történő üzemeltetés teljesítésekor az OPS által a baloldali ülésben 

teljesített üzemeltetésre megkövetelt ellenőrzések szintén legyenek érvényesek és 

naprakészek. 

 

(d) A parancsnokot tehermentesítő pilóta az OPS 1.965 (b) pontjában előírt üzemben tartói 

szakértelem ellenőrzésekkel párhuzamosan bizonyítsa gyakorlottságát azon gyakorlatok és 

eljárások területén, amelyek normál esetben nem lennének a tehermentesítő pilóta feladatai. 

Ha a baloldali és jobboldali ülések közötti különbségek nem jelentősek (például robotpilóta 

használata miatt), akkor a gyakorlat bármely ülésben végrehajtható. 

 

(e) A baloldali ülésben helyet foglaló pilóta, aki nem parancsnok, az OPS 1.965 (b) pontjában 

előírt üzemben tartói szakértelem ellenőrzésekkel párhuzamosan bizonyítsa gyakorlottságát 

azon gyakorlatok és eljárások területén, amelyek egyébként a repülőgépet nem vezető 

pilótaként szolgáló parancsnok feladatai lennének. Ha a baloldali és jobboldali ülések közötti 

különbségek nem jelentősek (például robotpilóta használata miatt), akkor a gyakorlat bármely 

ülésben végrehajtható. 
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Az OPS 1.980 1. függeléke 

Üzemeltetés egynél több típuson vagy változaton 

 

(a) Ha a hajózószemélyzet egy tagja egynél több, a vonatkozó hajózószemélyzeti szakszolgálati 

engedélyezési követelményeket teljesítő, de nem egy szakszolgálati engedély jóváhagyáson 

belül felsorolt repülőgép-osztályon teljesít szolgálatot, az üzemben tartó tartsa be a 

következőket: 

 

(1) A hajózószemélyzet egy tagja ne üzemeltessen többet a következőknél: 

 

(i) Három dugattyús motorú repülőgéptípus vagy -változat; vagy 

 

(ii) három turbólégcsavaros repülőgéptípus vagy -változat; vagy 

 

(iii) egy turbólégcsavaros repülőgéptípus vagy –változat és egy dugattyús motorú 

repülőgéptípus vagy –változat; vagy 

 

(vi) egy turbólégcsavaros repülőgéptípus vagy –változat és egy bizonyos osztályon 

belüli bármilyen repülőgép. 

 

(2) az OPS 1.965-öt minden üzemeltetett típusra vagy változatra, kivéve, ha az üzemben 

tartó bemutatott a Hatóság számára elfogadható speciális eljárásokat és/vagy 

üzemeltetési korlátozásokat. 
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(b) Amennyiben a hajózószemélyzet egy tagja egynél több repülőgéptípust vagy változatot 

üzemeltet, egy vagy több, a hajózószemélyzet engedélyezésében meghatározott (típus – 

többpilótás) szakszolgálati engedély jóváhagyással, az üzemben tartó gondoskodjon a 

következőkről: 

 

(1) Az Üzemben Tartási Kézikönyvben előírt minimális hajózószemélyzet létszám azonos 

legyen mindegyik üzemeltetendő repülőgéptípus vagy változat esetén; 

 

(2) A hajózószemélyzet tagja nem üzemeltethet kettőnél több típust vagy változatot azon 

repülőgépekből, amelyekhez külön szakszolgálati engedély jóváhagyás szükséges; és 

 

(3) Egy repülési szolgálati perióduson belül csak egy szakszolgálati engedély 

jóváhagyásban foglalt repülőgépek üzemeltethetők, kivéve, ha az üzemben tartó 

kidolgozta az eljárásokat annak biztosítására, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a 

felkészüléshez. 

 

Megjegyzés: Ha egynél több szakszolgálati engedély jóváhagyás érintett, lásd az alábbi (c) és 

(d) albekezdéseket.  

 

(c) Ha a hajózószemélyzet tagja egynél több, a hajózószemélyzeti szakszolgálati engedélyezési 

rendben felsorolt (típus – egypilótás és típus – többpilótás) repülőgéptípust vagy –változatot 

üzemeltet, de nem egy szakszolgálati engedély jóváhagyás alapján, az üzemben tartó tartsa be 

a következőket: 

 

(1) A fenti (b) bekezdés (1), (2) és (3) albekezdéseit; 

 

(2) Az alábbi (d) albekezdést. 
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(d) Ha a hajózószemélyzet tagja egynél több, a hajózószemélyzeti szakszolgálati engedélyezési 

rendben felsorolt (típus – egypilótás és típus – többpilótás) repülőgéptípust vagy –változatot 

üzemeltet, de nem egy szakszolgálati engedély jóváhagyás alapján, az üzemben tartó tartsa be 

a következőket: 

 

(1) A fenti (b) bekezdés (1), (2) és (3) albekezdéseit;  

 

(2) Mielőtt a 2 szakszolgálati engedély jogosultságait igénybe vennék: 

 

(i) a hajózószemélyzet tagjai végezzenek el két egymást követő üzemben tartói 

szakértelem ellenőrzést és rendelkezzenek 500 órával a vonatkozó személyzeti 

pozícióban ugyanazon üzemben tartó kereskedelmi célú légiszállítási 

üzemeltetésének keretében. 

 

(ii) Ha egy pilóta rendelkezik gyakorlattal egy üzemben tartónál és 2 szakszolgálati 

engedély jogosultságait veszi igénybe, és utána ugyanazon üzemben tartónál ezen 

típusok egyikére parancsnokká léptetik elő, a parancsnokkénti minimális 

gyakorlat 6 hónap és 300 óra, és a pilóta végezzen el 2 egymást követő 

üzemeltetői szakértelem ellenőrzést, mielőtt ismét jogosulttá válik a 2 

szakszolgálati engedély kiváltságainak igénybevételére. 

 

(3) Egy másik típuson vagy változaton történő oktatás és üzemeltetés megkezdése előtt a 

hajózószemélyzet tagja teljesítsen 3 hónap és 150 óra repülést az alaptípuson, és ebben 

legyen legalább egy szakértelem ellenőrzés. 

 

(4) Az új típuson az első útvonali ellenőrzés elvégzése után 50 órányi repülést és 20 

szektort kell teljesíteni kizárólag az új típusminősítésnek megfelelő repülőgépeken. 
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(5) Az OPS 1.970-et minden üzemeltetett típusra, kivéve, ha a Hatóság a lenti (7) 

albekezdéssel összhangban beszámítást engedélyezett. 

 

(6) Az időszakot, amelyen belül az útvonalrepülési gyakorlatot meg kell szerezni, az 

Üzemben Tartási Kézikönyvben kell előírni. 

 

(7) Ahol az oktatási és ellenőrzési és közelmúltbeli tapasztalati követelmények csökkentése 

érdekében más repülőgépről beszámítást kérnek, az üzemben tartó mutassa be a 

Hatóságnak, hogy mely témákat nem kell megismételni az egyes típusokon és 

változatokon a hasonlóságok miatt 

 

(i) Az OPS 1.965 (b) pontja minden évben két üzemeltetői szakértelem ellenőrzést 

követel meg. Ha a fenti (7) albekezdéssel összhangban beszámítást engedélyeztek, 

hogy a szakértelem ellenőrzés két típus között egymást helyettesítheti, mindegyik 

üzemeltetői szakértelem ellenőrzés érvényesíti a másik típus üzemeltetői 

szakértelem ellenőrzését. Ha a szakszolgálati engedélyezési szakértelem 

ellenőrzések közötti időszak nem haladja meg az egyes típusokra a 

hajózószemélyzet engedélyezésében előírtat, a hajózószemélyzet 

engedélyezésének vonatkozó követelményei teljesülnek. Ezen túlmenően az 

Üzemben Tartási Kézikönyvben vonatkozó és jóváhagyott felfrissítő oktatást kell 

előírni. 

 

(ii) Az OPS 1.965 (c) pontja évente egy útvonali ellenőrzést követel meg. Ha a fenti 

(7) albekezdéssel összhangban beszámítást engedélyeztek, hogy az útvonali 

ellenőrzés két típus között egymást helyettesítheti, mindegyik útvonali ellenőrzés 

újraérvényesíti a másik típus útvonali ellenőrzését. 
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(iii) Az éves vészmentő és biztonsági berendezés oktatás terjedjen ki mindegyik típus 

követelményeire. 

 

(8) Az OPS 1.965-öt minden üzemeltetett típusra vagy változatra, kivéve, ha a Hatóság 

beszámítást engedélyezett a fenti (7) albekezdéssel összhangban. 

 

(e) Ha a hajózószemélyzet egy tagja repülőgéptípusok vagy változatok kombinációit üzemelteti a 

hajózószemélyzet engedélyezésében meghatározottak szerint (osztály – egypilótás és osztály 

– többpilótás), az üzemben tartó mutassa be, hogy speciális eljárásokat és/vagy üzemeltetési 

korlátozásokat hagytak jóva az OPS 1.980 (d) pontjával összhangban. 
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O RÉSZ 

LÉGIUTASKÍSÉRŐ-SZEMÉLYZET 

 

OPS 1.988 

Alkalmazhatóság 

Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a légiutaskísérő-személyzet minden tagja 

megfeleljen a jelen rész követelményeinek és a légiutaskísérő-személyzetre érvényes minden más 

biztonsági követelménynek.  

A jelen rendelet alkalmazásában a „légiutaskísérő-személyzet tagja” a személyzet bármely olyan 

tagja, aki nem a hajózószemélyzet tagja, és aki az utasok biztonsága érdekében az üzemben tartó 

vagy a parancsnok által rábízott feladatot lát el a repülőgép utasterében. 

 

OPS 1.989 

Azonosítás 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a légiutaskísérő-személyzet minden tagja 

az üzemben tartó légiutaskísérői egyenruháját viselje és az utasok számára légiutaskísérőként 

világosan azonosítható legyen.  

 

(b) A további személyzet, mint az egészségügyi, biztonsági személyzet, gyermekfelvigyázók, 

kísérők, szórakoztató személyzet, tolmácsok, akik az utastérben végeznek feladatokat, nem 

viselhetnek olyan egyenruhát, amely az utasok számára a légiutaskísérő-személyzet tagjaként 

teszi őket azonosíthatóvá, hacsak meg nem felelnek a jelen rész követelményeinek és a jelen 

rendelet minden más alkalmazandó követelményének.  
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OPS 1.990 

A légiutaskísérő-személyzet létszáma és összetétele 

 

(a) Az üzemben tartó csak akkor üzemeltethet 19 megengedett legnagyobb számú utasférőhely 

feletti repülőgépet egy vagy több utas szállítása során, ha a személyzetből legalább egy tag a 

légiutaskísérő-személyzethez tartozik az utasok biztonságának érdekében az Üzemben Tartási 

Kézikönyvben előírt feladatok végrehajtására. 

 

(b) A fenti (a) albekezdés betartása során az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a 

légiutaskísérő-személyzet létszáma legalább az alábbiak közül a nagyobbik legyen: 

 

(1) egy fő légiutaskísérő-személyzet minden, a repülőgép azonos fedélzetén beállított 50 

vagy annál kevesebb utasférőhelyre; vagy 

 

(2) azon számú légiutaskísérő-személyzet, akik a repülőgép utasterében a megfelelő 

vészkiürítési bemutatón részt vettek, vagy akiknek a megfelelő elemzésben részt kellett 

volna venniük, kivéve azt az esetet, ha a legnagyobb engedélyezett utasférőhely-

kialakítás legalább 50-nel kevesebb, mint a bemutatón kiszállított személyek száma; 

ebben az esetben a légiutaskísérő-személyzet létszáma 1 fővel csökkenthető minden 50. 

ülés után, amellyel a legnagyobb engedélyezett beállított utasférőhelyek száma kisebb a 

tanúsításon szereplő maximális befogadóképességnél. 

 

(c) A Hatóság kivételes körülmények között megkövetelheti, hogy az üzemben tartó a személyzet 

tagjai közé további légiutaskísérő-személyzetet vegyen fel. 
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(d) Előre nem látott körülmények között a légiutaskísérő-személyzet szükséges legkisebb 

létszáma csökkenthető, ha: 

 

(1) az utasok számát az Üzemben Tartási Kézikönyvben előírt eljárásoknak megfelelően 

csökkentették; és 

(2) a repülés befejezését követően jelentést tesznek a Hatóságnak. 

 

(e) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy ha a légiutaskísérő-személyzet egyes 

tagjai önálló vállalkozó és/vagy szabadúszó vagy részmunkaidős alapon dolgoznak, az O. rész 

követelményeit betartsák. Ebben a tekintetben különös figyelmet kell fordítani a 

repülőgéptípusok vagy változatok számára, amelyen a légiutaskísérő-személyzet egy tagja 

repülhet kereskedelmi célú légiközlekedés céljából; ez a szám nem haladhatja meg az OPS 

1.1030 pontban előírt követelményeket, ideértve azt is, amikor a légiutaskísérő szolgáltatásait 

egy másik üzemben tartó veszi igénybe. 

 
OPS 1.995 

Minimális követelmények 

 

Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a légiutaskísérő-személyzet minden tagja:  

 

(a) legalább 18 éves legyen.  

 

(b) rendszeresen megfeleljen a Hatóság által megkövetelt orvosi vizsgálaton vagy értékelésen, 

amelyen ellenőrzik egészségügyi alkalmasságát feladatai ellátására.  
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(c) sikeresen elvégezze az OPS 1.1005 pontnak megfelelő alapképzést és rendelkezzék 

bizonyítvánnyal a biztonsági oktatásról.  

 

(d) elvégezze a megfelelő típusátképzés és/vagy típuskülönbségek oktatása tanfolyamot, amely 

legalább az OPS 1.1010 pontban felsorolt tárgyakat magában foglalta.  

 

(e) részt vegyen az OPS 1.1015 előírásainak megfelelő időszakos oktatásokon. 

 

(f) képes legyen feladatait az Üzemben Tartási Kézikönyvben meghatározott eljárásoknak 

megfelelően ellátni. 

 

OPS 1.1000 

Légiutaskísérő-személyzet vezetője 

(a) Az üzemben tartó köteles kinevezni a légiutaskísérő-személyzet vezetőjét, ha a légiutaskísérő-

személyzet egynél több főből áll. Olyan üzemeltetés esetén, ahol a légiutaskísérő-személyzet 

egynél több tagját jelölik ki, de csak egy tag szükséges, az üzemben tartó jelölje ki a 

légiutaskísérő-személyzet egy tagját, aki felelős a parancsnok felé. 

 

(b) A légiutaskísérő-személyzet vezetője felelős a parancsnok felé az Üzemben Tartási 

Kézikönyvben meghatározott normál és vészhelyzeti eljárások elvégzéséért és irányításáért. 

Turbulencia fellépése esetén, ha a hajózószemélyzet nem ad utasítást, a légiutaskísérő-

személyzet vezetője jogosult megszakítani a nem a biztonsággal kapcsolatos feladatok 

elvégzését és értesíteni a hajózószemélyzetet az érzékelt turbulencia mértékéről és a 

biztonsági övek bekapcsolására figyelmeztető jelzés bekapcsolásának szükségességéről. 

Ezután a légiutaskísérő-személyzet tegye biztonságossá az utasteret és a többi érintett 

területet. 
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(c) Ahol az OPS 1.990 pontja szükségessé teszi, hogy egynél több tagú légiutaskísérő-személyzet 

legyen jelen, az üzemben tartó csak akkor nevezhet ki egy személyt a légiutaskísérő-

személyzet vezetőjének, ha az a személy legalább egy éves gyakorlattal rendelkezik egy 

üzemben tartó légiutaskísérő-személyzetének tagjaként, és elvégzett egy megfelelő 

tanfolyamot, amely legalább a következőket tartalmazta: 

 

(1) Repülés előtti eligazítás: 

 

(i) csapatmunka, 

  

(ii) légiutaskísérő-személyzet elhelyezkedése és feladatainak elosztása, 

 

(iii) az adott járat ismerete, beleértve a repülőgéptípust és felszerelést, az üzemeltetés 

területét és típusát és az utasok fajtáit, különös tekintettel a fogyatékkal élőkre, 

gyermekekre és hordágyon szállított utasokra, és 

 

(2) Együttműködés a személyzeten belül: 

 

(i) fegyelem, felelősségek és hierarchia, 

 

(ii) a koordináció és kommunikáció fontossága, 

 

(iii) a pilóta munkaképtelensége, és 
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(3) Az üzemben tartó követelményeinek és a jogszabályi követelményeknek az áttekintése: 

 

 (i) utasbiztonsági eligazítás, biztonsági útmutatók, 

 

 (ii) folyosók biztosítása, 

 

 (iii) kézipoggyász elhelyezése, 

 

 (iv) elektronikus berendezések, 

 

 (v) utasokkal a fedélzeten történő üzemanyagfeltöltés eljárásai, 

 

 (vi) turbulenciák, 

 

 (vii) dokumentálás, és 

 

(4) Emberi tényezők és személyzeti erőforrás gazdálkodás, és 

 

(5) Balesetek és események jelentése és 

 

(6) Repülési és szolgálati időre vonatkozó korlátozások és pihenési követelmények. 
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(d) Az üzemben tartó dolgozzon ki eljárásokat a légiutaskísérő-személyzet második 

legalkalmasabb tagjának kiválasztására, hogy ez a személy léphessen a légiutaskísérő-

személyzet vezetőjének helyére abban az esetben, ha a légiutaskísérő-személyzet vezetője 

képtelenné válik feladatai ellátására. Ezen eljárásoknak a Hatóság számára elfogadhatónak 

kell lenniük, és figyelembe kell venniük a légiutaskísérő-személyzet tagjainak gyakorlatát a 

feladatok ellátásában. 

 

(e) CRM oktatás: Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az OPS 1.1005, 1.1010 és 

1.1015 2. függeléke 1. táblázatának (a) oszlopát integrálják az oktatásba és az (f), 

légiutaskísérő-személyzet vezetői tanfolyam oszlop által megkövetelt szinten tárgyalják. 

 
OPS 1.1002 

Üzemeltetés egytagú légiutaskísérő-személyzettel 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a légiutaskísérő-személyzet minden 

újonnan belépő tagja, akinek nincs összehasonlítható előzetes gyakorlata, elvégezze a 

következőket, mielőtt egyedül látna el légiutaskísérői feladatot: 

 

(1) Az OPS 1.1005 és OPS 1.1010 pontjai által megkövetelten túlmenő oktatás fektessen különös 

hangsúlyt a következőkre, hogy alkalmazkodjon az egyfős légiutaskísérő-személyzet 

munkájához: 

 

(i) Felelősség a parancsnok felé az Üzemben Tartási Kézikönyvben előírt 

utastérbiztonsági és vészhelyzeti eljárás(ok) elvégzéséért; 

 

(ii) A hajózószemélyzettel való kommunikáció és koordináció fontossága, bánásmód a 

féktelen és zavaró utasokkal; 
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(iii) Az üzemben tartó követelményeinek és a jogszabályi követelményeknek az 

áttekintése; 

 

 (iv) Dokumentálás; 

 

 (v) Balesetek és események jelentése; 

 

 (vi) Repülési és szolgálati időre vonatkozó korlátozások. 

 

(2) Szoktató repülés legalább 20 órában és 15 szektorban. A szoktatórepüléseket a 

légiutaskísérő-személyzet megfelelően tapasztalt tagjának a felügyelete alatt kell lefolytatni 

az üzemeltetendő repülőgéptípuson. 

 

(b) Mielőtt a légiutaskísérő -személyzet egy tagját kijelölné légiutaskísérő-személyzeti feladatok 

egyedül történő ellátására, az üzemben tartó bizonyosodjon meg, hogy ez a személy képes 

feladatait az Üzemben Tartási Kézikönyvben meghatározott eljárásoknak megfelelően ellátni. 

A légiutaskísérői feladatok egyedüli ellátására való alkalmasság kritériumait a légiutaskísérők 

kiválasztásának, toborzásának, oktatásának és teljesítményértékelésének kritériumai között 

tárgyalni kell. 

 

OPS 1.1005 

Biztonsági alapképzés 

(Lásd az OPS 1.1005 pont 1. függelékét) 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a légiutaskísérő-személyzet minden tagja 

sikeresen elvégezze a legalább az OPS 1.1005 pontjának 1. mellékletében felsorolt tárgyakat 

magában foglaló biztonsági alapképzést, mielőtt típusátképzés tanfolyamon venne részt.  
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(b) A tanfolyamokat a Hatóság döntése szerint és jóváhagyásával megrendezi: 

 

vagy 

 

(1) az üzemben tartó  

 

- közvetlenül, vagy  

 

- közvetve, az üzemben tartó nevében egy oktató szervezet;  

 

vagy 

 

(2) egy engedéllyel rendelkező oktató szervezet.  

 

(c) Az alapképzések programjának és felépítésének összhangban kell lennie a vonatkozó 

követelményekkel, és a Hatóság előzetes jóváhagyásával kell rendelkeznie.  

 

(d) A Hatóság döntése szerint a Hatóság, az üzemben tartó vagy a tanfolyamot tartó, engedéllyel 

rendelkező oktató szervezet a légiutaskísérő-személyzet tagjának bizonyítványt ad ki a 

biztonsági tanfolyamról, miután elvégezte a biztonsági alapképzést és sikeresen átment az 

OPS 1.1025-ben említett ellenőrzésen.  

 

(e) Ahol a Hatóság felhatalmazza az üzemben tartót vagy az engedéllyel rendelkező oktatási 

szervezetet, hogy a biztonsági tanfolyamról bizonyítványt adjon a légiutaskísérő-személyzet 

tagjának, ennek a bizonyítványnak világosan említenie kell a Hatóság jóváhagyását.  
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OPS 1.1010 

Típusátképzés és a különbségek oktatása 

(Lásd az OPS 1.1010 1. függelékét) 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a légiutaskísérő-személyzet minden tagja 

elvégezzen egy megfelelő típusátképzés és különbségek oktatása tanfolyamot a vonatkozó 

szabályoknak megfelelően és legalább az OPS 1.1010 1. függelékében felsorolt témákban. A 

tanfolyamot az Üzemben Tartási Kézikönyv írja le. A tanfolyam programját és felépítését a 

Hatóságnak előzetesen jóvá kell hagynia.  

 

(1) Típusátképzés tanfolyam: A típusátképzés tanfolyamot el kell végezni, mielőtt: 

 

(i) egy személyt először légiutaskísérő-személyzet tagjának jelöl ki az üzemben tartó; 

vagy 

 

(ii) a személyt más repülőgéptípusra rendelik szolgálatra; és 

 
(2) Különbségek oktatása tanfolyam: Különbségek oktatása tanfolyamot kell elvégeznie a 

személynek, mielőtt szolgálatba áll: 

 

(i) egy, a jelenleg repült repülőgéptípus egy változatán; vagy 

 

(ii) eltérő biztonsági felszereléssel, eltérő elhelyezésű biztonsági felszereléssel vagy 

normál vagy vészhelyzeti biztonsági eljárásokkal jelenleg repült 

repülőgéptípusokon vagy változatokon. 
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(b) Az üzemben tartó a típusátképzés és típuskülönbségek oktatása tanfolyam tartalmát a 

légiutaskísérő-személyzet tagja részére az OPS 1.1035 által előírt tanfolyami 

nyilvántartásában szereplő korábbi tanfolyamainak figyelembevételével határozza meg. 

 

(c) Az OPS 1.995 (c) sérelme nélkül mind az alapképzés (EU OPS 1.1005), mind a típusátképzés 

tanfolyam és a típuskülönbségek oktatása tanfolyam (EU OPS 1.1010) egymáshoz kapcsolódó 

elemei kombinálhatóak.  

 

(d) Az üzemben tartó gondoskodjon a következőkről: 

 

(1) a típusátképzés tanfolyamot strukturált és reális módon bonyolítsák le, az OPS 1.1010 1. 

függelékével összhangban; 

 

(2) a különbségek oktatása tanfolyamot strukturált módon bonyolítsák le; és 

 

(3) a típusátképzés, valamint szükség esetén a különbségek oktatása tartalmazza a 

repülőgéptípus, illetve változat összes biztonsági berendezésének alkalmazását, 

valamint az összes vonatkozó normál és vészhelyzeti eljárást, továbbá terjedjen ki a 

gyakorlásra reprezentatív bemutató oktató berendezéseken vagy az érintett repülőgépen. 

 

(e) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a légiutaskísérő-személyzet minden tagja 

elvégezze az üzemben tartói CRM és a repülőgépspecifikus CRM oktatást az OPS 1.1010 (j) 

bekezdésének 1. függelékével összhangban. A légiutaskísérő-személyzet azon tagjai, akik már 

légiutaskísérőként dolgoznak az üzemben tartónál, és előzőleg nem végezték el az üzemben 

tartó CRM oktatását, az OPS 1.1010 (j) bekezdésének 1. függelékével összhangban végezzék 

el ezt az oktatást a következő előírt időszakos oktatás és ellenőrzés idején, beleértve a 

repülőgépspecifikus CRM oktatást, ha releváns. 
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OPS 1.1012 
Szoktató repülések 

Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a típusátképzést követően minden egyes 

légiutaskísérő szoktató repüléseken vegyen részt, mielőtt az OPS 1.990 pontban előírt minimális 

légiutaskísérő létszám egy tagjaként szolgálatot teljesít. 

 

OPS 1.1015 

Időszakos oktatás 

(Lásd az OPS 1.1015 1. függelékét) 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy minden egyes légiutaskísérő részesüljön 

időszakos oktatásban, amely kiterjed a légiutaskísérők feladataira normál és vészhelyzetben, 

valamint azon repülőgéptípusokra és/vagy változatokra vonatkozó gyakorlatokra az OPS 

1.1015, 1. függeléke szerint, amelyeken szolgálatot teljesít. 

 

(b) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az időszakos oktatás és ellenőrzés 

program a Hatóság által jóváhagyott legyen, és tartalmazza az elméleti és gyakorlati 

utasításokat az önálló gyakorlatokkal együtt, az OPS 1.1015 1. függelékének előírásai szerint. 

 

(c) Az időszakos oktatás, valamint az OPS 1.1025-ben ehhez kapcsolódóan előírt ellenőrzés 

érvényességének időtartama 12 naptári hónap, plusz a kiadási dátum hónapjából fennmaradt 

rész. Amennyiben a kiadás az előző időszakos ellenőrzés érvényességének utolsó 3 

hónapjában történt, az érvényesség időtartama a kiadás dátumától kezdődik, s az előző 

ellenőrzés lejárati dátumától számított 12 hónapig tart. 
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OPS 1.1020 

Felfrissítő oktatás 

(Lásd az OPS 1.1020 1. függelékét) 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy minden egyes olyan légiutaskísérő, aki 

több mint 6 hónapig hiányzott a repülőgépen történő szolgálat teljesítése alól, és az előző 

ellenőrzése – amely az OPS 1.1025 b) (3) által előírt - még érvényben marad, elvégezzen egy, 

az Üzemben Tartási Kézikönyvben előírt felfrissítő oktatást, az OPS 1.1020 1. függelékében 

előírtak szerint. 

 

(b) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról hogy az a légiutaskísérő, aki a megelőző 6 

hónap folyamán a repülőgépen történő szolgálat teljesítése alól nem hiányzott, azonban egy 

adott repülőgéptípuson nem teljesített szolgálatot az OPS 1.990 (b) pontjában előírtak szerint 

légiutaskísérőként, mielőtt újból szolgálatba áll ezen a repülőgéptípuson, teljesítse a 

következők egyikét: 

 

(1) felfrissítő oktatás elvégzése az érintett típuson vagy 

 

(2) két újraszoktató szektor elvégzése el az adott típus kereskedelmi célú üzemelése során. 
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OPS 1.1025 

Ellenőrzés 

 

(a) A Hatóság döntése szerint a Hatóság, az üzemben tartó vagy a tanfolyamot tartó, engedéllyel 

rendelkező oktató szervezet gondoskodjon arról, hogy az OPS 1.1005; 1.1010, 1.1015 és 

1.1020 pontokban előírt oktatások elvégzése folyamán vagy után minden egyes légiutaskísérő 

részt vegyen az oktatás tartalmára vonatkozó ellenőrzésen, ezáltal meggyőződve a 

légiutaskísérő szakértelméről a normál és vészhelyzeti eljárások végrehajtása tekintetében.  

 

A Hatóság döntése szerint a Hatóság, az üzemben tartó vagy a tanfolyamot tartó, engedéllyel 

rendelkező oktató szervezet köteles gondoskodni arról, hogy az ezen ellenőrzést végző 

személyzet megfelelő képesítéssel rendelkezzen.  

 

(b) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy minden egyes légiutaskísérő vegyen részt 

ellenőrzéseken a következő témákban: 

 

(1) Biztonsági alapképzés. Az OPS 1.1005 1. függelékében felsorolt témákban; 

 

(2) Típusátképzés és különbségek oktatása. Az OPS 1.1010 1. függelékében felsorolt 

témákban;   

 

(3) Időszakos oktatás.  Az OPS 1.1015 1. függelékében felsorolt témákban; és 

 

(4) Felfrissítő oktatás. Az OPS 1.1020 1. függelékében felsorolt témákban. 
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OPS 1.1030 

Egynél több repülőgéptípuson, vagy változaton történő üzemeltetés 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a légiutaskísérő csak abban az esetben 

teljesíthessen szolgálatot háromnál több repülőgéptípuson, ha a Hatóság azt engedélyezte; 

négy repülőgéptípuson pedig csak akkor teljesíthet szolgálatot, ha legalább két típus esetében: 

 

(1) azonosak a nem típusspecifikus normál és vészhelyzeti eljárások; és 

 

(2) hasonlóak a biztonsági felszerelések és a típusspecifikus normál és vészhelyzeti 

eljárások. 

 

(b) A fenti (a) pont alkalmazásában egy repülőgéptípus változatait eltérő típusúnak kell tekinteni, 

ha a következő vonatkozásokban nem hasonlóak egymáshoz: 

 

(1) vészkijárat működtetése; 

 

(2) a hordozható biztonsági berendezések elhelyezése és típusa; és 

 

(3) a típusspecifikus vészhelyzeti eljárások. 
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OPS 1.1035 

Oktatási okmányok 

 

Az üzemben tartó gondoskodjon a következőkről: 

 

(1) Vezessen nyilvántartást az OPS 1.1005, 1.1010. 1.1015, 1.1020 és 1.1025 pontokban előírt 

oktatásokról és ellenőrzésektől; és 

 

(2) Tartson meg egy másolatot a biztonsági oktatás igazolásáról; és 

 

(3) Tartsa naprakészen az oktatási okmányokat és az orvosi vizsgálatok vagy értékelések 

dokumentumait, amelyek oktatási okmányok esetében tartalmazzák a típusátképzés 

tanfolyam, a típuskülönbségek oktatása és az időszakos oktatás dátumát és tartalmát; és  

 

(4) Kérés esetén tegye elérhetővé az összes alapképzés, típusátképzés, időszakos oktatás és az 

ellenőrzések okmányait az érintett légiutaskísérő számára.  
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Az OPS 1.1005 1. függeléke 

Biztonsági alapképzés 

 

Az OPS 1.1005 pontban említett biztonsági alapképzés által legalább tárgyalandó tárgyak a 

következők: 

 

(a) Tűz és füst elleni védelem oktatása: 

 

1.  a légiutaskísérő-személyzet felelősségének kihangsúlyozása a tűzzel és füsttel 

kapcsolatos vészhelyzetek gyors kezelésében, külön kihangsúlyozva a tűz tényleges 

forrása azonosításának fontosságát; 

 

2. a hajózószemélyzet azonnali tájékoztatásának fontossága, valamint a koordináció és a 

segítségnyújtás során szükséges speciális tevékenységek a tűz, vagy füst észlelésekor; 

 

3. a potenciálisan tűzveszélyes helyek gyakori ellenőrzésének szükségessége, beleértve az 

illemhelyeket és a hozzájuk tartozó füstjelzőket; 

 

4. a tűz és a megfelelő tűzoltóközeg-típusok osztályba sorolása, valamint eljárások az 

adott tűzesetek alkalmával, a tűzoltóközegek alkalmazásának technikái, a téves 

alkalmazás és a zárt térben történő használat következményei; és 

 

5. a repülőtér földi vészmentő szolgálatainak általános eljárásai. 
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(b) Vízben történő mentés oktatása. 

 

A személyi úszó mentőfelszerelés tényleges felvétele és használata vízben. Egy mentőtutajjal 

vagy más hasonló felszereléssel ellátott repülőgépen először teljesített szolgálat előtt oktatást 

kell tartani ezen felszerelés használatáról, valamint használatát vízben ténylegesen gyakorolni 

kell. 

 

(c) Életmentési/túlélési oktatás. 

 

Az életmentési/túlélési oktatásnak az üzemeltetés területéhez illőnek kell lennie (pl. 

sarkvidék, sivatag, őserdő vagy tenger). 

 

(d) Egészségügyi szempontok és elsősegélynyújtás: 

 

1. az elsősegélynyújtásra és az elsősegélykészletek használatára vonatkozó utasítások;  

 

2. az életmentés/túlélés oktatásával kapcsolatos elsősegélynyújtás, valamint a vonatkozó 

higiéniai követelmények; és 

 

3. a repülés élettani hatásai, különös figyelemmel a hypoxiára. 

 

(e) Bánásmód az utasokkal: 

 

1. útmutatás azon utasok felismerésére és irányítására, akik alkohol vagy kábítószerek 

hatása alatt állnak vagy az alá kerülnek vagy agresszívek;  
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2. az utasok motiválásának és a tömeg irányításának módszerei a repülőgép kiürítésének 

meggyorsítására;  

 

3. a poggyászok utastérben történő biztonságos elhelyezését szabályozó rendelkezések 

(beleértve a kiszolgálás eszközeinek elhelyezését), valamint hogy milyen veszélyeket 

idézhetnek elő az utastérben tartózkodó személyekre, hogy helytelen elhelyezés esetén 

akadályokká válhatnak, vagy sérülést okozhatnak a biztonsági berendezésekben, illetve 

a repülőgépkijáratokban;  

 

4. az ülőhelyek helyes elosztásának fontossága a repülőgép tömege és egyensúlya 

szempontjából. Különös hangsúlyt kell fektetni a fogyatékkal élő utasok ültetésére és 

annak szükségességére, hogy a személyzet által nem felügyelt kijáratok közelébe 

testileg ép utasokat ültessenek;  

 

5. turbulenciák esetén elvégzendő feladatok, beleértve az utastér biztosítását;  

 

6. élő állatok utastérben történő szállításakor foganatosítandó óvintézkedések;  

 

7. oktatás a veszélyes áruk szállításáról, beleértve az R. rész előírásait;  

 

8. biztonsági eljárások, beleértve az S. rész előírásait. 

 

(f) Kapcsolattartás. 

 

Az oktatás során hangsúlyt kell fektetni a légiutaskísérő-személyzet és a hajózószemélyzet 

közötti hatékony kapcsolattartásra, beleértve annak technikáját, a közös nyelvet és a 

terminológiát.
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(g) Fegyelem és felelősség: 

 

1. annak fontossága, hogy a légiutaskísérő-személyzet feladatait az Üzemben Tartási 

Kézikönyvben előírtaknak megfelelően lássa el;  

 

2. folyamatos képesség és alkalmasság a légiutaskísérő-személyzet tagjaként való 

munkára, különös tekintettel a repülési és szolgálati időre vonatkozó 

korlátozásokra és a pihenési követelményekre;  

 

3. a légiutaskísérő-személyzetre vonatkozó légügyi előírások ismerete és a Polgári 

Légiközlekedési Hatóság szerepe;  

 

4. a vonatkozó repülési terminológiának, a repülés elméletének, az utasok 

elosztásának, a meteorológiának és az üzemeltetési területeknek az általános 

ismerete;  

 

5. a légiutaskísérő-személyzet repülés előtti eligazítása, valamint a speciális 

szolgálati feladataikra vonatkozó szükséges biztonsági információ megadása;  

 

6. a vonatkozó dokumentumoknak és kézikönyveknek az üzemben tartó által 

biztosított módosításokkal történő naprakészen tartásának fontossága;  

 

7. a vészelhagyásás és más vészhelyzeti eljárások légiutaskísérő-személyzet általi 

kezdeményezési joga és felelőssége esetei azonosításának fontossága; és 

 

8. a biztonsági kötelezettségek és felelősségek, valamint a vészhelyzetekre azonnal 

és hatékonyan történő reagálás fontossága. 
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(h) A személyzeti erőforrás gazdálkodás.  

 
(1)  Bevezető CRM tanfolyam: 

 

(i) a légiutaskísérő-személyzet tagja, aki előzőleg nem végzett el egy 

alaptanfolyamot, végezzen el egy CRM alaptanfolyamot, mielőtt először 

légiutaskísérői szolgálatra kijelölik. A légiutaskísérő-személyzet azon tagjai, akik 

már légiutaskísérőként dolgoznak a kereskedelmi célú légiszállítás területén, és 

nem végeztek előzőleg alaptanfolyamot, a következő szükséges időszakos 

oktatás és ellenőrzés idején végezzenek el egy CRM alaptanfolyamot. 

 
(ii) Az OPS 1.1005, 1.1010 és 1.1015 2. függeléke 1. táblázata (a) oszlopának 

oktatási elemeit a (b), CRM alaptanfolyam oszlop által megkövetelt szinten 

tárgyalják. 

 

(iii) A CRM alaptanfolyamot legalább egy légiutas-kísérő CRM oktató tartsa. 

 

Az OPS 1.1010 1. függeléke 

Típusátképzés és különbségek oktatása 

 

(a) Általános: 

 

Az üzemben tartó gondoskodjon a következőkről: 

 

1. A típusátképzést és a különbségek oktatását megfelelően képzett személyzet tartsa; és 
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2. A típusátképzés és különbségek oktatása során ismertetni kell a repülőgépen található 

összes biztonsági és életmentő berendezés elhelyezését, eltávolítását és használatát, 

valamint az üzemeltetett repülőgéptípus, változat és konfiguráció vonatkozásában 

minden normál és vészhelyzeti eljárást. 

 

(b) Tűz és füst elleni védelem oktatása: 

Az üzemben tartó gondoskodjon a következőkről: 

 

1. A légiutaskísérő-személyzet minden tagja részesüljön tényleges és gyakorlati oktatásban 

valamennyi, a repülőgépen szállítottakat képviselő tűzoltóberendezésről, ideértve a 

védőruházatot is. Ennek az oktatásnak tartalmaznia kell a következőket: 

 

(i) egy repülőgép belsejében fellépő tűzre jellemző tűz eloltását, kivéve a Halon 

tűzoltóközegek használatát, amelyek helyett alternatív tűzoltóközeg használható; 

és 

 

(ii) a légzésvédelmi készülékek felvételét és használatát zárt térben, szimuláltan 

füsttel telített környezetben. 

 

(c) Az ajtók és kijáratok működtetése: 

 

Az üzemben tartó gondoskodjon a következőkről: 

 

1. a légiutaskísérő-személyzet minden tagja működtesse és ténylegesen kinyissa egy 

repülőgép vagy a megfelelő oktatóeszköz valamennyi, utasok kiszállítására szolgáló 

normál és vészkijáratát; és 
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2. bemutassák az összes többi kijárat, mint a pilótafülke ablakainak működtetését. 

 

(d) A vészcsúszda működtetésének oktatása: 

 

Az üzemben tartó gondoskodjon a következőkről: 

 

1. minden egyes légiutaskísérő ereszkedjen le egy vészcsúszdán a repülőgép 

főfedélzetének küszöbmagasságával megegyező magasságból; 

 

2. a csúszda egy repülőgéphez, vagy megfelelő oktatási berendezéshez legyen rögzítve; és 

 

3. a légiutaskísérőnek ismét le kell ereszkednie egy vészcsúszdán, ha egy olyan 

repülőgéptípusra kap képzést, melynek főfedélzeti küszöbmagassága jelentősen eltér a 

korábban használttól. 

 

(e) Vészkiürítési (vészelhagyás) eljárások és egyéb vészhelyzetek: 

 

Az üzemben tartó gondoskodjon a következőkről: 

 

1. a vészkiürítés oktatása tartalmazza a tervezett és nem tervezett vészkiürítések 

ismertetését szárazföldön és vízen. Ezen oktatás tartalmazza annak ismertetését is, 

amikor a kijáratok nem használhatók, vagy a vészkiürítésre szolgáló berendezés 

üzemképtelen; és 
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2. minden egyes légiutaskísérő kapjon oktatást a következő helyzetek kezeléséről: 

 

(i) repülés közbeni tűzeset, külön kihangsúlyozva a tűz tényleges forrása 

azonosításának fontosságát; 

 

(ii) erős turbulencia; 

 

(iii) hirtelen nyomáscsökkenés, beleértve a hordozható oxigénkészülékek felvételét a 

légiutaskísérő-személyzet valamennyi tagja részéről; és 

 

(iv) egyéb repülés közben fellépő vészhelyzetek. 

 

(f) A tömeg irányítása. 

 

Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az oktatás tartalmazza a tömeg 

irányításának gyakorlati szempontjait a repülőgéptípusra vonatkozó különböző 

vészhelyzetekben. 

 

(g) A pilóta munkaképtelensége. 

 

Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy abban az esetben, ha a minimális 

hajózószemélyzeti létszám kettőnél nem több, minden egyes légiutaskísérő kapjon oktatást a 

hajózószemélyzet valamely tagjának munkaképtelensége esetére vonatkozó eljárásról és 

működtesse az ülések és hevederek mechanizmusait. A hajózószemélyzet tagjai oxigénellátó 

rendszereinek használatáról és a hajózószemélyzet tagjai ellenőrzőlistáinak használatáról 

tartott oktatás, ahol ezt az üzemben tartó SOP-jai megkövetelik, gyakorlati bemutatóval 

történjék. 
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(h) Biztonsági berendezések. 

Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy minden egyes légiutaskísérő vegyen részt 

reális oktatásban és bemutatón a biztonsági berendezések elhelyezéséről és használatáról, 

beleértve a következőket: 

 

1. csúszdák, és ahol nem önhordó csúszdákat alkalmaznak, az összes kapcsolódó kötél 

használata; 

 

2. mentőtutajok és csúszda-mentőtutajok, beleértve a tutajokhoz erősített és/vagy a tutajon 

található felszereléseket; 

 

3. mentőmellények, gyermek-mentőmellények és úszó gyermek-mentőtutajok; 

 

4. lenyíló oxigénrendszer; 

 

5. elsősegély-oxigén; 

 

6. tűzoltókészülékek; 

 

7. tűzoltó balta és feszítővas; 

 

8. vészvilágítás, beleértve a kézilámpákat; 

 

9. kommunikációs berendezések, beleértve a hangosbeszélőket; 

 

10. életmentő csomagok, beleértve ezek tartalmát; 
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11. pirotechnikai felszerelés (tényleges vagy bemutató eszközök); 

 

12. elsősegély-nyújtó készletek, ezek tartalma és a vészhelyzeti mentőfelszerelés; és 

 

13. egyéb utastérbiztonsági berendezések vagy rendszerek, ahol vannak. 

 

(i) Utasok eligazítása/biztonsági bemutatók. 

Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az oktatás tartalmazza az utasok 

felkészítésének módját a normál és vészhelyzetekre az OPS 1.285 szerint. 

 

(j) Személyzeti erőforrás gazdálkodás. Az üzemben tartó gondoskodjon a következőkről: 

 

(1) A légiutaskísérő-személyzet minden tagja végezzen el egy üzemben tartói CRM 

tanfolyamot, amely kiterjed az OPS 1.1005, 1.1010 és 1.1015 2. függeléke 1. táblázata 

(a) oszlopának oktatási elemeire a (c) oszlop által megkövetelt szinten, mielőtt ezt 

követően a repülőgéptípus-specifikus és/vagy időszakos CRM oktatáson venne részt. 

 

(2) Ha a légiutaskísérő-személyzet egy tagja egy másik repülőgéptípusra típusátképzési 

tanfolyamon vesz részt, az OPS 1.1005, 1.1010 és 1.1015 2. függeléke 1. táblázata (a) 

oszlopának oktatási elemeit a (d), repülőgép-specifikus CRM oszlopa által megkövetelt 

szinten tárgyalják. 

 

(3) A üzemben tartói CRM oktatást és a repülőgéptípus-specifikus CRM oktatást legalább 

egy légiutas-kísérő CRM oktató tartsa. 
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Az OPS 1.1015 1. függeléke 

Időszakos oktatás 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az időszakos oktatást megfelelően 

képesített személyek végezzék. 

 

(b) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy minden 12 naptári hónapban a gyakorlati 

oktatás programja tartalmazza a következőket: 

 

1. vészhelyzeti eljárások, beleértve a pilóta munkaképtelenségét; 

 

2. kiürítési eljárások, beleértve a tömeg irányításának technikáit; 

 

3. gyakorlatok minden egyes légiutaskísérő által az utasok kiszállítására szolgáló normál 

és vészkijáratok kinyitására; 

 

4. a vészmentő berendezések elhelyezése és kezelése, beleértve az oxigénellátó 

rendszereket, valamint minden egyes légiutaskísérő által a mentőmellények, hordozható 

oxigén- és légzőkészülék (PBE) felvételét; 

 

5. elsősegélynyújtás és az elsősegélynyújtó-készletek tartalma; 

 

6. tárgyak elhelyezése az utastérben; 

 

7. a veszélyes árukra vonatkozó eljárások az R. részben előírtak szerint; 

 

8. események és balesetek áttekintése; és 
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9. személyzetgazdálkodás. Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a CRM 

oktatás megfeleljen a következőknek: 

 

(i) Az OPS 1.1005, 1.1010 és 1.1015 2. függeléke 1. táblázata (a) oszlopának oktatási 

elemeit az (e), éves időszakos CRM oktatás oszlop által megkövetelt szinten 

tárgyalják egy hároméves cikluson belül. 

 

(ii) Ezen tanmenet meghatározását és alkalmazását egy légiutaskísérő CRM oktató 

irányítsa. 

 

(iii) Ha a CRM oktatást önálló modulokban tartják, legalább egy légiutaskísérő CRM 

oktató tartsa.  

 
(c) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy legalább 3 évenként az időszakos oktatás 

tartalmazza a következőket is: 

 

1. az utasok kiszállítására szolgáló minden normál és vészkijárat működtetése és tényleges 

kinyitása a repülőgépen vagy a megfelelő oktatóeszközön; 

 

2. az összes többi kijárat működésének bemutatása; 

 

3. tényleges és gyakorlati oktatás az összes, a repülőgépen szállítottal azonos 

tűzoltóberendezés használatáról, beleértve a védőruházatot is. 
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Ez az oktatás terjedjen ki az alábbiakra: 

 

(i) egy, a repülőgép belső terében keletkezett tűz oltására jellemző tűzoltás, kivéve a 

Halon tűzoltóközegek használatát, amelyek helyett alkalmazható alternatív 

tűzoltóközeg; és 

 

(ii) az egyéni légzőkészülék felvétele és használata minden egyes légiutaskísérő által zárt 

térben, szimuláltan füsttel telített környezetben. 

 

4. pirotechnikai eszközök alkalmazása (tényleges vagy bemutató eszközökkel); és 

 

5. mentőtutaj vagy csúszda-mentőtutaj használatának bemutatása, amennyiben van a 

repülőgépen. 

 

6. Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy abban az esetben, ha a minimális 

hajózószemélyzeti létszám kettőnél nem több, minden egyes légiutaskísérő kapjon 

oktatást a hajózószemélyzet valamely tagjának munkaképtelensége esetére vonatkozó 

eljárásról és működtesse az ülések és hevederek mechanizmusait. A hajózószemélyzet 

tagjai oxigénellátó rendszereinek használatáról és a hajózószemélyzet tagjai 

ellenőrzőlistáinak használatáról tartott oktatás, ahol ezt az üzemben tartó SOP-jai 

megkövetelik, gyakorlati bemutatóval történjék 

 

(d) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az OPS 1 III. mellékletének valamennyi 

vonatkozó követelményét érintse a légiutaskísérő-személyzet tagjainak oktatása. 
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Az OPS 1.1020 1. függeléke 

Felfrissítő oktatás 

 

Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a felfrissítő oktatást megfelelően képesített 

személyek végezzék, valamint minden egyes légiutaskísérő esetében tartalmazza legalább a 

következőket: 

 

(1) vészhelyzeti eljárások, beleértve a pilóta munkaképtelenségét; 

 

(2) kiürítési eljárások, beleértve a tömeg irányításának technikáit; 

 

(3) az utasok vészkiszállítására szolgáló minden normál és vészkijárat működtetése és tényleges 

kinyitása repülőgépen vagy a megfelelő oktatóeszközön; 

 

(4) az összes többi kijárat – beleértve a pilótafülke-ablakokat – működésének bemutatása; és 

 

(5) a vészmentő berendezések elhelyezése és kezelése, beleértve az oxigénellátó rendszereket, és 

a mentőmellények, hordozható oxigén- és légzőkészülékek felvételét. 
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Az OPS 1.1005, 1.1010 és 1.1015 2. függeléke 

Oktatás 

1.  A CRM oktatás tanmenetét a CRM módszertannal és terminológiával együtt az Üzemben 

Tartási Kézikönyv tartalmazza. 

2.  Az 1. táblázat adja meg, hogy a CRM mely elemeit kell az egyes oktatástípusokban tárgyalni. 

 

1. táblázat: CDR oktatás: 

Oktatási elemek 
 
 
 
(a) 

CRM 
alaptanfolyam 
 
 
(b) 

Üzemeltetői 
CRM 
OKTATÁS 
 
(c) 

Repülőgép- 
típus- 
specifikus 
CRM 
(d) 

Éves 
időszakos 
CRM 
OKTATÁS 
(e) 

Légiutas-kísérő
vezetői 
tanfolyam 
 
(f)  

Általános elvek 
Emberi tényezők a 
repülésben 
Általános oktatás a 
CRM elveiről 
és céljairól 

Részletesen 
 

Nem 
szükséges 
 

Nem 
szükséges 
Nem 
szükséges 

Áttekintés  

Emberi teljesítmény és 
korlátok      

A légiutas-kísérő személyzet egyes tagja szempontjából
Ismeretek a 
személyiségről, emberi 
hibák és 
megbízhatóság, 
attitűdök és viselkedés, 
önértékelés 

     

Stressz és a stressz 
kezelése      

Fáradtság és élénkség 
Részletesen 
Nem 
szükséges 

Nem 
szükséges Áttekintés (3 éves 

ciklusban) Nem szükséges
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Magabiztosság 
Helyzetfelismerés, 
információ- 
szerzés és -feldolgozás 
 

     

A repülőgép teljes személyzetének szempontjából
Hibamegelőzés és -
feltárás 
 

     

Közös 
helyzetfelismerés, 
információ- 
szerzés és –feldolgozás 

   Áttekintés 
  

Terhelésvezérlés    (3 éves 
ciklusban)  

Hatékony 
kommunikáció és 
koordináció 
a személyzet összes 
tagja között 
beleértve a 
hajózószemélyzetet és 
a légiutas-kísérő 
személyzet 
tapasztalatlan tagjait, 
kulturális különbségek 
 

Nem 
szükséges 
 

Részletesen 

A 
típus(ok)ra 
vonatkoztat
va 
 

 

Ismétlés 
(a légiutas-
kísérő 
személyzet 
vezetői 
feladatokhoz 
vonatkoztatva) 
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Vezetés, 
együttműködés, 
szinergia, 
döntéshozatal, 
delegálás 

     

 
Oktatási elemek 
 
 
 
(a) 

 
CRM 
alaptanfolyam 
 
(b) 

 
Üzemeltető
i CRM 
OKTATÁS
 
(c) 

 
Repülőgép- 
típus- 
specifikus 
CRM 
(d) 

 
Éves 
időszakos 
CRM 
OKTATÁS 
(e) 

 
Légiutas-kísérő
vezetői 
tanfolyam 
 
(f)  

Egyéni és 
csoportfelelősségek, 
döntéshozatal és 
cselekvés 
 

     

Az utasok emberi 
tényezőinek 
felismerése és 
kezelése: 
a tömeg 
irányítása, stressz az 
utasokban, 
konfliktus- 
kezelés, egészségügyi 
tényezők 
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A repülőgéptípusok 
sajátosságai 
(keskeny /széles 
törzs, egy /több 
fedélzet), 
hajózószemélyzet és 
légiutaskísérő-
személyzet 
utasok összetétele és 
létszáma 

 

 
Nem 
szükséges 

Részletesen 

  

Az üzemben tartó és a szervezet szempontjából 

A cég biztonsági 
kultúrája, SOP-k, 
szervezeti tényezők, 
az üzemeltetés 
típusához 
kötődő tényezők 

     

Hatékony 
kommunikáció és 
koordináció 
a többi üzemeltető 
személyzettel és a 
földi szolgálatokkal 

Nem szükséges 
 

Részletesen
 

A 
típus(ok)ra 
vonatkoztatv
a 
 

Áttekintés 
(3 éves 
ciklusban) 

 

Részvétel az utastér 
biztonsági esemény 
és baleset jelentésben 

     

Esettanulmányok 
(lásd a megjegyzést)  

 Szükséges 
 

 Szükséges 
 

 

Megjegyzés: A (d) oszlopban, ha nem állnak rendelkezésre a releváns repülőgéptípusra specifikus 

esettanulmányok, akkor az üzemben tartás méretére és terjedelmére nézve releváns 

esettanulmányokat kell figyelembe venni. 
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P RÉSZ 

KÉZIKÖNYVEK, NAPLÓK ÉS FELJEGYZÉSEK 

 

OPS 1.1040 

Az Üzemben Tartási Kézikönyvekre vonatkozó általános szabályok 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az Üzemben Tartási Kézikönyv minden 

utasítást és információt tartalmaz, amely az üzemben tartó személyzetnek szükséges 

feladatainak ellátásához. 

 

(b) A üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az Üzemben Tartási Kézikönyv, összes 

módosításával és javításával, nem mond ellent a légijármű üzemben tartási engedély (AOC) 

feltételeinek vagy bármely más rendeletnek és elfogadható a Hatóság számára, illetve ahol 

szükséges, azt a Hatóság jóváhagyta. 

 

(c) Ha a Hatóság nem másként hagyta jóvá vagy nemzeti törvény nem írja elő másként, az 

üzemben tartó angol nyelven készítse el az Üzemben Tartási Kézikönyvet. Az üzemben tartó 

emellett lefordíthatja vagy használhatja a kézikönyvet vagy részeit más nyelven. 

 

(d) Ha az üzemben tartó számára szükségessé válik az Üzemben Tartási Kézikönyveket vagy 

annak főbb részeit/köteteit újra elkészíteni, be kell tartania a fenti (c) albekezdést.  

 

(e) Az üzemben tartó az Üzemben Tartási Kézikönyvet külön kötetekben is kiadhatja. 
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(f) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az üzemben tartó személyzet könnyen 

hozzáférjen az Üzemben Tartási Kézikönyv minden olyan részének egy példányához, amely 

feladatai ellátása szempontjából rájuk vonatkozik. Ezenkívül az üzemben tartó lássa el a 

személyzet tagjait az Üzemben Tartási Kézikönyv A. és B. részének vagy azok személyes 

oktatásuk szempontjából releváns fejezeteinek egy saját példányával. 

 

(g) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az Üzemben Tartási Kézikönyvet 

módosítják és kijavítják, hogy a benne foglalt utasításokat és információt naprakészen tartsák. 

Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a teljes üzemben tartó személyzet 

figyelmét felhívják a feladataik szempontjából vonatkozó ilyen változásokra.  

 

(h) Az Üzemben Tartási Kézikönyv vagy egyes részei minden birtokosa tartsa azt naprakészen az 

üzemben tartó által biztosított módosításokkal vagy javításokkal. 

 

(i) Az üzemben tartó adja át a Hatóságnak a szándékolt módosításokat és javításokat hatályba 

lépésük előtt. Ha a módosítás az Üzemben Tartási Kézikönyv valamely olyan részét érinti, 

amelyet az OPS szerint jóvá kell hagyni, ezt a jóváhagyást a módosítás hatályba lépése előtt 

be kell szerezni. Ha biztonsági szempontból azonnali módosítások vagy javítások 

szükségesek, azokat azonnal ki lehet adni és alkalmazni lehet. ha megkérték valamennyi 

szükséges jóváhagyást. 

 

(j) Az üzemben tartó vezesse át a Hatóság által megkövetelt valamennyi módosítást és javítást. 

 

(k) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az Üzemben Tartási Kézikönyv korrektül 

tükrözi a jóváhagyott dokumentumokból és ezen jóváhagyott dokumentáció valamennyi 

módosításából vett információt és hogy az Üzemben Tartási Kézikönyvben nincs olyan 

információ, amely ellentmondana bármely jóváhagyott dokumentációnak. Ez a követelmény 

azonban nem gátolja meg az üzemben tartót abban, hogy konzervatívabb adatokat és 

eljárásokat alkalmazzon. 
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(l) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az Üzemben Tartási Kézikönyv tartalmát 

olyan formában jelenítse meg, amely nehézség nélkül használható. Az Üzemben Tartási 

Kézikönyv kialakítása vegye figyelembe az emberi tényező elveit. 

 

(m) A Hatóság engedélyezheti, hogy az Üzemben Tartási Kézikönyv vagy részei a papírra 

nyomtatott megjelenítéstől eltérő módon is megjeleníthetők legyenek. Ilyen esetben 

biztosítani kell a hozzáférhetőség, a használhatóság és a megbízhatóság elfogadható 

színvonalát. 

 

(n) Az Üzemben Tartási Kézikönyv rövidített formában történő alkalmazása nem mentesíti az 

üzemben tartót az OPS 1.130 előírásai alól. 

 

OPS 1.1045 

Üzemben Tartási Kézikönyv – szerkezet és tartalom 

(Lásd az OPS 1.1045 1. függelékét) 

 

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

szerkezete a következő legyen:  

 

-  A rész: Általános/alapok 

Ez a rész tartalmazza az összes nem típushoz kötődő üzemeltetési irányelvet, utasítást és 

eljárást, amelyek szükségesek a biztonságos üzemeltetéshez. 
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- B rész: Repülőgép üzemeltetési témakörök 

Ez a rész tartalmazza az összes típushoz kötődő utasítást és eljárást, amelyek 

szükségesek a biztonságos üzemeltetéshez. Ebben figyelembe kell venni az üzemben 

tartó által alkalmazott repülőgéptípusok, változatok, illetve az egyes repülőgépek 

közötti eltéréseket.. 

 

- C rész: Útvonalra és repülőtérre vonatkozó utasítások és információk 

Ezen rész tartalmazza az üzemeltetési területre vonatkozó összes szükséges utasítást és 

információt. 

 

- D rész: Oktatás  

Ezen rész tartalmazza a személyzet számára az összes olyan oktatási utasítást, amely a 

biztonságos üzemben tartás érdekében szükséges. 

 

(b) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az Üzemben Tartási Kézikönyv tartalma 

összhangban legyen az OPS 1.1045 1. függelékével és releváns legyen az üzemeltetés területe 

és típusa szempontjából. 

 

(c) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az Üzemben Tartási Kézikönyv részletes 

szerkezete elfogadható legyen a Hatóság számára.  

 

OPS 1.1050 

Repülőgép Üzemben Tartási Kézikönyv 

 

Az üzemben tartó rendelkezzen naprakész, jóváhagyott Repülőgép Üzemben Tartási Kézikönyvvel, 

vagy ezzel egyenértékű dokumentációval minden egyes általa üzemeltetett repülőgépre 

vonatkozóan. 
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OPS 1.1055 

Fedélzeti napló 

 

(a) Az üzemben tartó minden egyes repülésről a következő információkat rögzítse Fedélzeti 

napló formájában: 

 

(1) Repülőgép lajstromjele; 

 

(2) Dátum; 

 

(3) Személyzet tagjának (tagjainak) neve(i); 

 

(4) A személyzet tagjainak szolgálati beosztása; 

 

(5) Indulás helye; 

 

(6) Érkezés helye; 

 

(7) Indulás időpontja (fékoldás (off-block) időpontja); 

 

(8) Érkezés időpontja (befékezés (on-block) időpontja); 

 

(9) Repült órák; 

 

(10) Repülés jellege; 
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(11) Események, megjegyzések (ha vannak; és 

 

(12) Parancsnok aláírása (vagy azzal egyenértékű). 

 

(b) Az üzemben tartó számára a hatóság engedélyezheti, hogy ne vezessen Fedélzeti Naplót, vagy 

ennek bizonyos részeit, ha a vonatkozó információk rendelkezésre állnak egyéb 

dokumentációkban.  

 

(c) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az összes bejegyzés az eseményekkel 

egyidejűleg történjen, és e bejegyzések véglegesek legyenek. 

 

OPS 1.1060 

Operatív repülési terv 

 

(a) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az alkalmazott operatív repülési terv és a 

repülés folyamán tett bejegyzések tartalmazzák a következő tételeket: 

 

(1) A repülőgép lajstromjele; 

 

(2) A repülőgép típusa és változata; 

 

(3) A repülés dátuma; 

 

(4) A járat száma; 

 

(5) A hajózószemélyzet tagjainak nevei; 
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(6) A hajózószemélyzet tagjainak szolgálati beosztása; 

 

(7) Indulás helye; 

 

(8) Indulás időpontja (fékoldás (off-block) tényleges időpontja, felszállás időpontja); 

 

(9) Érkezés helye (tervezett és tényleges); 

 

(10) Érkezés időpontja (tényleges leszállás és fékbehúzás (on-block) időpontja); 

 

(11) Üzemeltetés típusa (ETOPS, VFR, átszállító járat, stb.) 

 

(12) Útvonal és az útvonal szakaszai az ellenőrzési pontokkal/fordulópontokkal, 

távolságokkal, időkkel és repülési irányokkal; 

 

(13) Tervezett utazósebesség és repülési idők az ellenőrzési pontok/fordulópontok között; 

Becsült és tényleges repülési idők; 

 

(14) Biztonságos magasságok és minimális szintek; 

 

(15) Tervezett magasságok és repülési szintek; 

 

(16) Üzemanyag számítások (repülés közbeni üzemanyag-ellenőrzések feljegyzései); 

 

(17) A fedélzeten lévő üzemanyag a hajtóművek elindításakor; 
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(18) Kitérő célrepülőterek, és, ahol értelmezhető, kitérő felszálló és útbaeső repülőterek, 

beleértve a fenti (12), (13), (14), és (15) albekezdések által előírt információkat; 

 

(19) ATS repülési program kiinduló engedély és későbbi ismételt engedély; 

 

(20) Repülés közbeni újratervezés számításai; és 

 

(21) Vonatkozó meteorológiai információ. 

 

(b) Azok a tételek, amelyek rendelkezésre állnak egy más dokumentációkban, vagy egyéb 

elfogadható forrásokban, vagy pedig nem értelmezhetők az üzemeltetés típusára, kihagyhatók 

az operatív repülési tervből. 

 

(c) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az operatív repülési tervet és használatát 

leírja az Üzemben Tartási Kézikönyv. 

 

(d) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az összes bejegyzés az operatív 

üzemeltetési tervbe az eseményekkel egyidejűleg történjen, és ezen bejegyzések véglegesek 

legyenek. 

 

OPS 1.1065 

Okmányok megőrzési ideje 

 

Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy minden feljegyzést és vonatkozó üzemeltetési 

és műszaki információt az OPS 1.1065 1. függelékében előírt ideig megőriznek. 
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OPS 1.1070 

Az üzemben tartó folyamatos légialkalmasság irányítási szabályzata 

 

Az üzemben tartó rendelkezzen naprakész jóváhagyott, az M. rész, (M.A.704) bekezdés előírásai 

szerinti folyamatos légialkalmasság irányítási szabályzattal. 

 

OPS 1.1071 

Repülőgép műszaki napló 

 

Az üzemben tartó vezessen egy, az OPS 1.915-ben előírtak szerinti repülőgép műszaki naplót. 

 

Az OPS 1.1045 1. függeléke 

Az Üzemben Tartási Kézikönyv tartalma 

 

Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az Üzemben Tartási Kézikönyv tartalmazza a 

következőket: 

 

A. ÁLTALÁNOS/ALAPOK 

 

0 AZ ÜZEMBEN TARTÁSI KÉZIKÖNYV KEZELÉSE ÉS VEZETÉSE 

 

0.1. Bevezetés  

 

(a) Egy nyilatkozat, hogy a kézikönyv megfelel minden vonatkozó rendeletnek és a 

vonatkozó légijármű-üzemeltetői engedély feltételeinek. 
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(b) Egy nyilatkozat, hogy a kézikönyv olyan utasításokat tartalmaz, amelyeket az érintett 

személyzet köteles betartani. 

 

(c) A különböző részek, tartalmuk alkalmazhatóságuk és használatuk listája és rövid 

leírása. 

 

(d) A kézikönyv használatához szükséges kifejezések és szavak magyarázata és 

meghatározása. 

 

0.2. Módosítás és javítás módszere 

 

(a) A módosítások és javítások beillesztéséért felelős személy(ek) adatai. 

 

(b) A módosítások és javítások nyilvántartása a beillesztés dátumával és a hatálybalépés 

dátumával. 

 

(c) Egy nyilatkozat, hogy a kézírásos módosítások és javítások nem engedélyezettek, 

kizárólag a biztonság érdekében azonnali módosítást vagy javítást igénylő 

helyzetekben. 

 

(d) Az oldalak és hatálybalépésük jelölésének rendszere. 

 

(e) A hatályos oldalak listája. 

 

(f) A változások jelölései (szövegoldalakon, és amennyire lehetséges, térképeken és 

ábrákon). 

 

(g) Ideiglenes javítások. 

 

A kézikönyv, a módosítások és javítások elosztási rendszerének leírása. 
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1 SZERVEZET ÉS FELELŐSSÉGEK 

 

1.1. Szervezeti struktúra. A szervezeti struktúra leírása, beleértve a cég általános szervezeti ábráját 

és az üzemeltetési részleg szervezeti ábráját. A szervezeti ábra ábrázolja az üzemeltetési 

részleg és a cég többi részlegének kapcsolatát. Be kell mutatni különösen az összes főosztály, 

osztály stb. hierarchiáját és alárendeltségi kapcsolatait, amelyek a légiüzemeltetés biztonságát 

érintik. 

 

1.2. Kinevezett tisztségviselők. Minden, a légiüzemeltetésért, a karbantartási rendszerért, a 

személyzet oktatásáért és a földi üzemeltetésért az OPS 1.175 (i) pontja szerint felelős 

kinevezett tisztségviselő nevét. Ez tartalmazza funkcióik és felelősségeik leírását.  

 

1.3. Az üzemeltetési irányító személyzet felelősségei és feladatai. Az üzemeltetést irányító 

személyzetnek a légiüzemeltetés biztonságát és a vonatkozó szabályzatok betartását érintő 

feladatainak, felelősségének és hatáskörének leírása.  

 

1.4. A parancsnok hatásköre, feladatai és felelősségei. Egy nyilatkozat, amely leírja a parancsnok 

hatáskörét, feladatait és felelősségeit.  

 

1.5. A személyzet parancsnokon kívüli többi tagjának feladatai és felelősségei. 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  VL/ds 397 
MELLÉKLET DG C III HU 

2 AZ ÜZEMELTETÉS IRÁNYÍTÁSA ÉS FELÜGYELETE  

 

2.1. Az üzemeltetés üzemben tartó általi felügyelete. Az üzemeltetés üzemben tartó általi 

felügyeleti rendszerének leírása (lásd az OPS 1.175 (g) pontját). Ez mutassa be, hogy hogyan 

felügyelik a légiüzemeltetés biztonságát és a személyzet képzettségét. A következő témákra 

vonatkozó eljárásokat különösen be kell mutatni:  

 

(a) szakszolgálati engedélyek és minősítések érvényessége; 

 

(b) az üzemben tartó személyzet szakértelme; és 

 

(c) a feljegyzések, repülési okmányok, és a kiegészítő információ és adatok ellenőrzése, 

elemzése és megőrzése. 

 

2.2. A kiegészítő üzemeltetési utasítások és információk hatálybaléptetési rendszere. Az olyan 

információ hatálybeléptetésének rendszere, amely üzemeltetési jellegű, de az Üzemben 

Tartási Kézikönyvet kiegészíti. Tartalmazza ennek az információnak az alkalmazhatóságát és 

hatálybaléptetésének felelősségeit. 

 

2.3. Balesetmegelőzési és repülésbiztonsági program. A repülésbiztonsági program fő vonásainak 

leírása. 

 

2.4. Üzemeltetés irányítása. Az üzemeltetés repülésbiztonsági szempontból történő irányításához 

szükséges eljárások és felelősségek leírása. 
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