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2.5. A Hatóság jogköre. A Hatóság jogkörének leírása. és útmutatás a személyzetnek, hogy 

hogyan könnyítse meg a Hatóság vizsgálatait. 

 

3 MINŐSÉGÜGYI RENDSZER 

 

Az alkalmazott minőségügyi rendszer leírása, amely legalább a következőket tartalmazza: 

 

(a) minőségi politika; 

 

(b) a minőségügyi rendszer szervezetének leírása; és 

 

(c) a feladatok és felelősségek megosztása. 

 

4 A SZEMÉLYZET ÖSSZETÉTELE 

 

4.1. A személyzet összetétele. A személyzet összetétele meghatározási módszerének leírása, 

figyelembe véve a következőket: 

 

(a) a használt repülőgép típusa; 

 

(b) a folytatandó üzemeltetés területe és típusa; 

 

(c) a repülés fázisa; 

 

(d) a minimális személyzeti követelmény és a tervezett repülési szolgálati idő; 
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(e) a személyzet tagjainak gyakorlottsága (összesen és a típuson), közelmúltbeli gyakorlata 

és képzettsége; és 

 

(f) a parancsnok kinevezése és, ha a repülés időtartama szükségessé teszi, a parancsnok és 

a személyzet többi tagjainak tehermentesítési eljárásai Lásd az OPS 1.940 1. 

függelékét). 

 

(g) a légiutaskísérő-személyzet vezetőjének kinevezése és, ha a repülés időtartama 

szükségessé teszi, a légiutaskísérő-személyzet vezetőjének és a légiutas-kísérő 

személyzet valamely másik tagjának tehermentesítési eljárásai. 

 

4.2. A parancsnok kinevezése. A parancsnok kinevezésére vonatkozó szabályok.  

 

4.3. A hajózószemélyzet munkaképtelensége. Utasítások a parancsadási jogkör sorrendjére a 

hajózószemélyzet munkaképtelensége esetén. 

 

4.4. Üzemeltetés egynél több típuson. nyilatkozat arról, hogy mely repülőgépeket tekintik egy 

típusnak a következők céljára: 

 

(a) a hajózószemélyzet beosztása; és 

 

(b) a légiutaskísérő-személyzet beosztása. 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  VL/ds 400 
MELLÉKLET DG C III HU 

5 KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK 

 

5.1. Az üzemben tartó személyzet szolgálati kötelességeinek ellátásához előírt szakszolgálati 

engedély, minősítés(ek), képesítés/ismeret (pl. útvonalakra és repülőterekre), gyakorlat, 

oktatás, ellenőrzés és közelmúltban teljesített gyakorlat ismertetését tartalmazza. Figyelembe 

kell venni a repülőgép típusát, az üzemeltetés típusát és a személyzet összetételét. 

 

5.2. Hajózószemélyzet 

 

(a) parancsnok. 

 

(b) parancsnokot tehermentesítő pilóta. 

 

(c) másodpilóta. 

 

(d) felügyelet alatt tevékenykedő pilóta. 

 

(e) rendszerpult-kezelő. 

 

(f) üzemeltetés egynél több típuson vagy változaton. 
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5.3. Légiutaskísérő-személyzet. 

 

(a) légiutaskísérő-személyzet vezetője. 

 

(b) légiutaskísérő-személyzet tagja. 

 

(i) előírt légiutaskísérő-személyzet tagja. 

 

(ii) a légiutaskísérő-személyzet kiegészítő tagja, valamint „szoktató” repüléseket 

végző légiutaskísérő. 

(c) üzemeltetés egynél több típuson vagy változaton. 

 

5.4. Oktató, ellenőrző és felügyelő személyzet. 

 

(a) hajózószemélyzet részére. 

 

(b) légiutaskísérő-személyzet részére. 

 

5.5. Egyéb üzemben tartó személyzet 
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6 EGÉSZSÉGÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEK A SZEMÉLYZET RÉSZÉRE 

 

6.1. Egészségügyi óvintézkedések a személyzet részére. A személyzet tagjaira vonatkozó releváns 

szabályozások és útmutatás egészségügyi tekintetben, ezen belül: 

 

(a) alkohol és más bódító italok; 

 

(b) narkotikumok; 

 

(c) kábítószerek; 

 

(d) altatók; 

 

(e) gyógyszerkészítmények; 

 

(f) védőoltások; 

 

(g) mélytengeri búvárkodás; 

 

(h) véradás; 

 

(i) étkezési óvintézkedések repülés előtt és során; 

 

(j) alvás és pihenés; és 

 

(k) sebészeti műtétek. 
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7 REPÜLÉSI IDŐ KORLÁTAI 

 

7.1. Repülési és szolgálati idő korlátozásai és pihenési követelmények. Az üzemben tartó által a 

vonatkozó követelményekkel összhangban kidolgozott rendszer. 

 

7.2. Repülési és szolgálati idő korlátozásainak túllépése és/vagy pihenőidő megrövidítése. Azok a 

feltételek, amelyekkel a repülési vagy szolgálati idő túlléphető vagy a pihenési időszak 

megrövidíthető és az ezen módosítások jelentésére alkalmazott eljárások. 

 

8 ÜZEMELTETÉSI ELJÁRÁSOK 

 

8.1. Repülés előkészítő utasítások. Ahogy az üzemeltetésre vonatkoznak: 
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8.1.1. Minimális repülési magasságok. A minimális magasságok meghatározási és alkalmazási 

módszerének leírása, beleértve: 

 

(a) eljárást a VFR szerinti repülések minimális magasságainak/repülési szintjeinek 

meghatározására; és 

 

(b) eljárást az IFR szerinti repülések minimális magasságainak/repülési szintjeinek 

meghatározására. 

 

8.1.2. A repülőterek használata engedélyezésének feltételei és felelősségei, figyelembe véve a D, E, 

F, G, H, I és J részek vonatkozó követelményeit.  

 

8.1.3. Módszerek a repülőtéri üzemben tartási minimumok megállapítására. A repülőtéri üzemben 

tartási minimumok meghatározásának módszere IFR szerinti repülésekre az OPS 1 E részével 

összhangban. Utalni kell a látótávolság és/vagy a kifutópálya menti látótávolság 

meghatározási módszereire és a pilóták által észlelt tényleges látótávolság, a jelentett 

látótávolság és a jelentett kifutópálya menti látótávolság alkalmazhatóságára. 

 

8.1.4. Repülés közbeni üzemeltetési minimumok VFR szerinti repülésekre vagy repülések VFR 

szerint végzett részeire és, ahol egyhajtóműves repülőgépeket használnak, utasítások az 

útvonalnak a biztonságos kényszerleszállást lehetővé tévő területek rendelkezésére és 

megválasztására. 

 

8.1.5. A repülőtéri és repülés közbeni üzemeltetési minimumok bemutatása és alkalmazása 

 

8.1.6. Meteorológiai információ értelmezése. Magyarázó anyag az üzemeltetés területére vonatkozó 

MET előrejelzések és MET jelentések dekódolásához, beleértve a feltételes kifejezések 

dekódolását. 
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8.1.7. A repülőgépen szállított üzemanyag, olaj és víz-metanol mennyiségének meghatározása. A 

módszerek, amelyekkel repülés közben meg lehet határozni és követni lehet a szállítandó 

üzemanyag, olaj és víz-metanol mennyiségét. Ez a fejezet tartalmazzon utasításokat a 

fedélzeten szállított folyadék mérésére és elosztására is. Ezek az utasítások vegyék 

figyelembe az összes körülményt, amely repülés közben valószínűleg előfordulhat, beleértve 

a repülés közbeni újratervezés és a repülőgép egy vagy több hajtóműve meghibásodásának 

lehetőségét. Ugyancsak le kell írni az üzemanyag és olaj feljegyzések vezetésének rendszerét. 

 

8.1.8. Tömeg és tömegközéppont. A tömeg és tömegközéppont általános elvei, beleértve: 

 

(a) a meghatározásokat; 

 

(b) a tömeg- és tömegközéppont számítások elkészítésének és elfogadásának módszereit, 

eljárásait és felelősségeit; 

 

(c) a standard és/vagy tényleges tömeg használatának politikáját; 

 

(d) az alkalmazandó utas-, csomag-, és rakománytömeg meghatározásának módszerét; 

 

(e) a különböző típusú üzemeltetésekhez és repülőgéptípusokhoz alkalmazandó utas- és 

csomagtömegeket; 

 

(f) általános utasításokat és információt, amely a különböző típusú használt tömeg és 

súlypont számítások verifikálásához szükséges; 
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(g) az utolsó pillanatban történt változásokkal kapcsolatos eljárásokat; 

 

(h) az üzemanyag, olaj és a víz-metanol fajsúlyát; és 

 

(i) ültetési politikát/eljárásokat. 

 

8.1.9. ATS repülési terv. A légiforgalmi irányító szolgálati terv elkészítésének és 

benyújtásának eljárásai. A figyelembe vett tényezők között szerepeljen mind az egyedi, 

mind az ismétlődő repülési tervek benyújtása. 

 

8.1.10. Operatív repülési terv. Az operatív repülési terv elkészítésének és elfogadásának 

eljárásai. Le kell írni az operatív repülési terv használatát példákkal a használt operatív 

repülési terv formátumokról. 

 

8.1.11. Üzemben tartói repülőgép műszaki napló. Le kell írni az üzemben tartó repülőgép 

műszaki naplójával kapcsolatos felelősségeket és használatát, példákkal a használt 

formátumról. 

 

8.1.12. A fedélzeten szállítandó okmányok, űrlapok és kiegészítő információ. 

 

8.2. Földi kiszolgálási utasítások 
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8.2.1. Üzemanyag-feltöltési/-leeresztési eljárások. Az üzemanyag feltöltési/leeresztési eljárások 

leírása, beleértve a következőket: 

 

(a) az üzemanyag-feltöltés és -leeresztés folyamán betartandó biztonsági 

óvórendszabályok, beleértve ezen műveletek végrehajtását az APU működésekor, vagy 

ha egy gázturbinás hajtómű működik, miközben a légcsavar-fékek bekapcsolt 

helyzetben vannak; 

 

(b) üzemanyag-feltöltés és -leeresztés az utasok beszállításakor, utasokkal a fedélzeten, 

illetve az utasok kiszállításakor; és 

 

(c) óvintézkedések az üzemanyagok összekeverésének elkerülésére. 

 

8.2.2. Biztonsággal kapcsolatos repülőgép- utas- és rakománykezelési eljárások. Az ülések 

elosztásakor és az utasok be- és kiszállásakor, valamint a repülőgép be- és kirakodásakor 

alkalmazandó eljárások leírása. Szintén meg kell adni a további, a biztonság elérést szolgáló 

eljárásokat a repülőgép parkolása során. A kezelési eljárásoknak tartalmazniuk kell a 

következőket: 

 

(a) gyerekek/csecsemők, beteg utasok és mozgáskorlátozott személyek; 

 

(b) nem befogadható utasok, kitoloncoltak és őrizetben lévő személyek szállítása; 

 

(c) kézipoggyász megengedett méretei és súlya; 

 

(d) tárgyak berakodása és rögzítése a repülőgépen; 

 

(e) speciális rakományok és a rakományfülkék osztályozása; 
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(f) földi berendezések elhelyezése; 

 

(g) repülőgép ajtóinak működtetése; 

 

(h) biztonság parkoló pozícióban, beleértve a tűz megelőzését, a befúvási és kiszívási 

területeket; 

 

(i) eljárások a hajtómű indításakor, a parkolóból történő elinduláskor és a megérkezéskor 

ideértve a tolatási és vontatási műveleteket;  

 

(j) Repülőgépek javítása; és 

 

(k) Repülőgépek kiszolgálásának okmányai és űrlapjai; 

 

(l) A repülőgépen lévő ülések több személy által történő elfoglalása. 

 

8.2.3. Beszállás megtagadásának eljárásai. Eljárások annak biztosítására, hogy azok a személyek, 

akik bódultnak látszanak vagy akiknek a viselkedése vagy fizikai jelek azt mutatják, hogy 

kábítószerek befolyása alatt állnak, kivéve az orvosi pacienseket és a megfelelő felügyelet 

alatt lévő személyeket, ne engedik beszállni. Ez nem vonatkozik a megfelelő felügyelet alatt 

álló orvosi paciensekre. 
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8.2.4. Jégmentesítés és jegesedésgátlás a földön. A földön lévő repülőgépek jégmentesítési és 

jegesedésgátlási politikájának leírása. Ezek tartalmazzák a jegesedés és a repülőgépek más 

szennyeződései típusainak és hatásainak leírását állás, földi mozgás és felszállás során. 

Emellett le kell írni a használt folyadéktípusokat, beleértve: 

 

(a) a márka- vagy kereskedelmi neveket; 

 

(b) jellemzőket; 

 

(c) hatásukat a repülőgép teljesítményére; 

 

(d) a késleletetési időtartamokat; és 

 

(e) a használat közben szükséges óvintézkedéseket. 

 

8.3. Repülési eljárások 

 

8.3.1. VFR/IFR politika. A repülések VFR szerinti folytatásának engedélyezését, vagy a repülések 

IFR szerinti folytatásának megkövetelését, vagy a kettő közötti váltást szabályozó politika 

leírása. 

 

8.3.2. Navigációs eljárások. Az összes, az üzemeltetés típusára (típusaira) és területére (területeire) 

vonatkozó összes navigációs eljárás leírása. Figyelembe kell venni a következőket: 

 

(a) Standard navigációs eljárások a billentyűzeti bevitelek ellenőrzésére, ahol ezek 

befolyásolják egy repülőgép által követett repülési útvonalat; 
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(b) MNPS és POLAR és navigáció más kijelölt területeken; 

 

(c) RNAV; 

 

(d) Repülés közbeni újratervezés 

 

(e) Eljárások a rendszer  teljesítménycsökkenése esetén; és 

 

(f) RVSM 

 

8.3.3. Magasságmérő beállítási eljárások, ideértve, ahol értelmezhető, a következők használatát: 

-  metrikus magasságmérési és átszámítási táblázatok,  

 

és 

 

-  QFE üzemeltetési eljárások. 

 

8.3.4. Magasságra figyelmeztető rendszer eljárásai 

 

8.3.5. Földközelségjelző rendszer/Terepelkerülésre figyelmeztető rendszer. Eljárások és utasítások a 

terepnek való szabályozott nekirepülés elkerülésére, beleértve a nagy leereszkedési sebesség 

korlátozását a talajfelszínhez közel (a kapcsolódó oktatási követelményeket a D.2.1. pont 

tartalmazza). 
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8.3.6. TCAS/ACAS használati politikája és eljárásai 

 

8.3.7. Repülés közbeni üzemanyag-gazdálkodás politikája és eljárásai 

 

8.3.8. Kedvezőtlen és potenciálisan veszélyes légköri körülmények. Eljárások kedvezőtlen és 

potenciálisan veszélyes légköri körülmények között és/vagy ezek elkerülésére, beleértve: 

 

(a) zivatarokat; 

 

(b) jegesedési körülményeket; 

 

(c) turbulenciát; 

 

(d) szélnyírást; 

 

(e) orkáncsatornát; 

 

(f) vulkáni hamufelhőket; 

 

(g) erős csapadékot; 

 

(h) homokviharokat; 

 

(i) hegyek által keltett légörvényeket; és 

 

(j) jelentős hőmérsékletváltozásokat. 
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8.3.9. Légijármű által keltett turbulencia. A légijármű által keltett turbulencia leválási 

kritériumai, figyelembe véve a repülőgéptípusokat, széljárást és a kifutópálya 

elhelyezkedését. 

 

8.3.10. A személyzet tagjai szolgálati helyeiken. A személyzet tagjaival szembeni követelmény, 

hogy kijelölt szolgálati helyeiken vagy üléseikben tartózkodjanak a repülés különböző 

fázisaiban vagy bármikor, amikor a biztonság szempontjából szükségesnek bizonyul, és 

szintén tartalmazzon eljárásokat a pilótafülkében folytatott ellenőrzött pihenésre.  

 

8.3.11. A biztonsági övek használata a személyzet és az utasok által. Az előírás a személyzet 

tagjai és az utasok számára, hogy használják a biztonsági öveket és/vagy hevedereket a 

repülés különböző fázisaiban vagy bármikor, amikor a biztonság szempontjából 

szükségesnek bizonyul. 

 

8.3.12. A pilótafülkében történő tartózkodás engedélyezése. A nem a hajózószemélyzethez 

tartozó személyek pilótafülkében történő tartózkodása engedélyezésének feltételei. A 

Hatóság ellenőreinek beengedésére vonatkozó politikát is tartalmaznia kell. 

 

8.3.13. A személyzet üres üléseinek használata. A személyzet üres ülései használatának 

feltételei és eljárásai. 

 

8.3.14. A személyzet tagjainak munkaképtelensége. A személyzet tagjai repülés közbeni 

munkaképtelensége esetén követendő eljárások. Tartalmazzon példákat a 

munkaképtelenségre és felismerésének módját. 
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8.3.15. Utastér biztonsági követelményei. Eljárások a következőkre: 

 

(a) az utastér előkészítése a repüléshez, repülés közbeni követelmények és felkészülés a 

leszállásra, ideértve az utastér és a konyhák biztonságossá tételének eljárásait; 

 

(b) eljárások annak biztosítására, hogy az utasokat olyan helyre ültessék, ahol, ha 

vészkiürítésre van szükség, a legjobban segítik és nem gátolják a repülőgép kiürítését; 

 

(c) az utasok be- és kiszállása során követendő eljárások; és 

 

(d) eljárások, amikor üzemanyagot töltenek/eresztenek le az utasok beszállításakor, 

utasokkal a fedélzeten, illetve az utasok kiszállításakor.  

 

(e) dohányzás a fedélzeten. 

 

8.3.16. Utastájékoztató eljárások. Az utastájékoztatási eljárások tartalma, eszközei és időzítése 

az OPS 1.285-tel összhangban. 

 

8.3.17. Eljárások abban az esetben, ha a repülőgép üzemeltetésekor a fedélzeten előírt 

kozmikus vagy naptól eredő sugárzást érzékelő berendezést visznek magukkal. Eljárások 

a kozmikus vagy naptól eredő sugárzást érzékelő berendezés alkalmazására, és a jelzett 

adatok rögzítésére, beleértve a végrehajtandó intézkedéseket abban az esetben, ha a 

sugárzás meghaladja az Üzemben Tartási Kézikönyvben előírt határértékeket. 

Kiegészítésül a követendő eljárások - beleértve az ATS eljárásait - abban az esetben, ha 

döntés történt a süllyedésre vagy az útvonal módosítására. 
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8.3.18 Robotpilóta és tolóerő-automata alkalmazásának politikája.  

 

8.4. Üzemeltetés minden időjárásban. A minden időjárásban folytatott üzemeltetéssel 

kapcsolatos eljárások (Lásd az OPS D. és E. részeit is). 

 

8.5. ETOPS. Az ETOPS üzemeltetési eljárások leírása. 

 

8.6. A minimális felszereltségi lista és a Konfigurációtól való eltérések jegyzéke használata 

 

8.7. Nem kereskedelmi célú repülések. Eljárások és korlátozások a következőkhöz: 

 

(a) oktatórepülések; 

 

(b) tesztrepülések; 

 

(c) átadó repülések; 

 

(d) átszállító repülések; 

 

(e) bemutató repülések; és 

 

(f) helyzetazonosító repülések, beleértve azon személyek listáját, akik szállíthatók ezeken 

a repüléseken. 
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8.8. Oxigénellátás követelményei 

 

8.8.1. Azoknak a feltételeknek az elmagyarázása, amelyek között oxigént kell biztosítani és 

használni. 

 

8.8.2. Az oxigénellátási követelmények a következők számára: 

 

(a) hajózószemélyzet; 

 

(b) légiutaskísérő-személyzet; és 

 

(c) utasok. 

 

9. VESZÉLYES ÁRUK ÉS FEGYVEREK 

 

9.1. Információ, utasítások és általános útmutatás a veszélyes áruk szállításához, beleértve a 

következőket: 

 

(a) az üzemben tartó politikája a veszélyes áruk szállítására; 

 

(b) útmutatás a veszélyes áruk átvételének, címkézésének, kezelésének, elhelyezésének és 

elkülönítésének követelményeiről; 

 

(c) eljárások a veszélyes árukkal kapcsolatos vészhelyzetek kezelésére; 
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(d) az összes érintett személyzet feladatai az OPS 1.1215 szerint; és 

 

(e) utasítások az üzemben tartó alkalmazottainak szállítására. 

 

9.2. Azok a feltételek, amelyek között fegyverek és hadi és sportfegyverek lőszerei szállíthatóak. 

 

10. BIZTONSÁG 

 

10.1. Nem bizalmas jellegű biztonsági utasítások és útmutatás, amelyeknek tartalmazniuk kell az 

üzemben tartó személyzet hatáskörét és felelősségeit. A fedélzeten megtörtént 

bűncselekmények, mint a jogellenes beavatkozás, szabotázs, bombafenyegetés és 

repülőgépeltérítés kezelésének és bejelentésének eljárásait szintén be kell építeni. 

 

10.2. A megelőző biztonsági intézkedések és oktatás leírása. 

 

Megjegyzés:A biztonsági utasítások és útmutatás egy része bizalmasan kezelhető. 
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11 ESEMÉNYEK KEZELÉSE, ÉRTESÍTÉSE ÉS JELENTÉSE  

 

Eljárások az események kezelésére, értesítésére és jelentésére. Ez a fejezet tartalmazza a 

következőket: 

 

(a) Az események és az összes érintett személyzet vonatkozó felelősségeinek definíciói; 

 

(b) Mindenfajta esemény jelentésére használt űrlapok szemléltetése (vagy maguknak az 

űrlapoknak a másolatai), utasítások kitöltésükre, a címek, amelyekre el kell őket 

küldeni és az erre engedélyezett idő;  

 

(c) Baleset esetére annak leírása, hogy a cég mely részlegeit, mely Hatóságokat és más 

szervezeteket kell értesíteni, ezt hogyan kell végrehajtani és milyen sorrendben; 

 

(d) Eljárások a légiforgalmi irányító egységek szóbeli értesítésére az ACAS RA-kat, 

madárveszélyt, veszélyes árukat és veszélyes körülményeket érintő eseményekről; 

 

(e) Eljárások írásbeli jelentések benyújtására a légiforgalmi eseményekről, ACAS RA-

król, madárral való ütközésekről, veszélyes árukkal kapcsolatos eseményekről és 

balesetekről és jogellenes beavatkozásról; 
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(f) Jelentési eljárások az OPS 1.085 (b) pontjának és az OPS 1.420-nak a betartására. Ezek 

az eljárások tartalmazzák a személyzet tagjai által követendő, biztonsággal kapcsolatos 

belső jelentési eljárásokat, amelyeket úgy alakítanak ki, hogy biztosítsák, hogy a 

parancsnokot azonnal tájékoztassák minden eseményről, amely veszélyeztette vagy 

veszélyeztethette volna a biztonságot a repülés folyamán és hogy megkapjon minden 

releváns információt. 

 

12 A REPÜLÉS SZABÁLYAI 

 

A repülés szabályai, beleértve a következőket: 

 

(a) látva és műszeres repülési szabályok; 

 

(b) a repülési szabályok területi alkalmazása; 

 

(c) kommunikációs eljárások, beleértve a COM meghibásodáskori eljárásokat; 

 

(d) információ és utasítások a polgári repülőgépek üzeneteinek lehallgatásával 

kapcsolatosan; 

 

(e) a körülmények, amelyek között figyelni kell a rádiót; 

 

(f) jelzések; 
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(g) az üzemeltetéskor használt időrendszer; 

 

(h) ATC engedélyek, a repülési terv betartása és helyzetjelentések; 

 

(i) a korlátozott, tiltott vagy veszélyes területen repülő vagy oda berepülni szándékozó 

engedély nélküli repülőgép figyelmeztetésére használt vizuális jelzések; 

 

(j) eljárások a balesetet észlelő vagy vészjelzést (segélykérő hívást) vevő pilóták részére; 

 

(k) a túlélők által használt földi/légi vizuális kód, jelzési segédeszközök leírása és 

használata; és 

(l) vészjelzések (segélykérő jelzések) és sürgető jelzések. 

 

13 BÉRLÉS 

 

A bérlés üzemeltetési intézkedéseinek, a kapcsolódó eljárásoknak és vezetési felelősségeknek a 

leírása. 

 

B REPÜLŐGÉP ÜZEMELTETÉSI TÉMAKÖRÖK – TÍPUSHOZ KAPCSOLÓDÓK 

 

A típusok és a típusok változatai közötti különbségek figyelembevétele a következő fejezetekben: 
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0. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK 

 

0.1. Általános információ (pl. a repülőgépek méretei), beleértve az érintett repülőgéptípus 

üzemeltetésekor használt mértékegységeket és a átszámítási táblázatokat. 

 

1. KORLÁTOZÁSOK 

 

1.1. A engedélyezett korlátozások és az alkalmazandó üzemeltetési korlátozások leírása, beleértve 

a következőket: 

 

(a) engedélyezett státus (pl. CS–23, CS–25, ICAO 16. függelék (CS–36 és CS–34) stb);  

 

(b) minden repülőgéptípus utasülés-rendje beleértve egy ábrás bemutatást; 

 

(c) a jóváhagyott üzemeltetési típusok (pl.. VFR/IFR, CAT II/III, RNP Típus, repülés 

tudott jegesedési körülmények között stb.); 

 

(d) a személyzet összetétele; 

 

(e) tömeg és tömegközéppont; 

 

(f) sebességkorlátozások; 

 

(g) repülési pálya(pályák); 

 

(h) szélkorlátozások beleértve az üzemeltetést szennyezett kifutópályákon; 
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(i) teljesítménykorlátok a vonatkozó konfigurációkra; 

 

(j) kifutópálya lejtés; 

 

(k) korlátozások nedves és szennyezett kifutópályákon; 

 

(l) repülőgépsárkány szennyezettsége; és 

 

(m) rendszerekre vonatkozó korlátozások. 

 

2. NORMÁL ELJÁRÁSOK  

 

2.1. A személyzet normál eljárásai és a rájuk ruházott feladatok, a megfelelő ellenőrző listák, az 

ellenőrző listák használatának rendszere és egy utasítás a szükséges koordinációs eljárásokról 

a hajózószemélyzet és a légiutaskísérő-személyzet között. A következő normál eljárásokat és 

feladatokat kell tartalmazza: 

 

(a) repülés előtti; 

 

(b) indulás előtti; 

 

(c) magasságmérő beállítása és ellenőrzése; 

 

(d) gurulás, felszállás és emelkedés; 

 

(e) zajcsökkentés; 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  VL/ds 422 
MELLÉKLET DG C III HU 

(f) utazórepülés és süllyedés; 

 

(g) megközelítés és leszállás előkészítési eligazítás; 

 

(h) VFR szerinti megközelítés; 

 

(i) műszeres megközelítés; 

 

(j) látással történő megközelítés és körözés; 

 

(k) megszakított megközelítés; 

 

(l) normál leszállás; 

 

(m) leszállás után; és 

 

(n) üzemeltetés nedves és szennyezett kifutópályákon. 
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3. RENDKÍVÜLI ÉS VÉSZHELYZETI ELJÁRÁSOK  

 

3.1. A rendkívüli és vészhelyzeti eljárások és a személyzetre ruházott feladatok, a megfelelő 

ellenőrző listák, az ellenőrző listák használatának rendszere és egy utasítás a szükséges 

koordinációs eljárásokról a hajózószemélyzet és a légiutaskísérő-személyzet között. A 

következő rendkívüli és vészhelyzeti eljárásokat és feladatokat kell tartalmazza: 

 

(a) a személyzet munkaképtelensége; 

 

(b) tűz és füst gyakorlatok; 

 

(c) repülés megszűnt és részben megszűnt utastéri túlnyomás esetén ; 

 

(d) szerkezeti korlátok túllépése, mint amilyen a leszállás túlsúllyal; 

 

(e) kozmikus sugárzás határértékének túllépése; 

 

(f) villámcsapások; 

 

(g) vészjelzések, valamint az ATC figyelmeztetése vészhelyzetekre; 

 

(h) hajtómű meghibásodása; 
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(i) rendszer meghibásodások; 

 

(j) útmutatás kitérésre súlyos technikai hiba esetén; 

 

(k) földközelségi figyelmeztetés; 

 

(l) TCAS figyelmeztetés; 

 

(m) szélnyírás; és 

 

(n) kényszerleszállás/kényszerleszállás vízre; és 

 

(o) indulási tartalék eljárások.   

 

4. TELJESÍTMÉNY 

 

4.0. A teljesítményadatokat olyan formában kell megadni, hogy nehézségek nélkül használhatók 

legyenek. 

 

4.1. Teljesítményadatok. Anyagot kell tartalmazzon a teljesítményről, amely biztosítja a szükséges 

adatokat az OPS 1 F., G., H. és I. részében szereplő teljesítménykövetelmények betartásához 

és lehetővé teszi a következők meghatározását: 

 

(a) felszállási emelkedési határok – tömeg, magasság, hőmérséklet; 

 

(b) felszállópálya hossza (száraz, nedves, szennyezett); 
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(c) nettó repülési útvonal az akadályok elkerülési számításához vagy, ahol értelmezhető, 

felszállási útvonal; 

 

(d) gradiensveszteség bedöntött emelkedés esetén; 

 

(e) útvonal emelkedési korlátok; 

 

(f) megközelítési emelkedési korlátok; 

 

(g) leszállási emelkedési korlátok; 

 

(h) leszállópálya hossza (száraz, nedves, szennyezett) beleértve egy rendszer vagy eszköz 

repülés közbeni meghibásodásának hatását, ha befolyásolja a leszállási úthosszat; 

 

(i) fékenergia korlátai; és 

 

(j) a repülés különböző fázisaiban alkalmazható sebességek (figyelembe véve a nedves 

vagy szennyezett kifutópályákat is). 
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4.1.1. Kiegészítő adatok a jegesedési körülmények közötti repülésekre. Tartalmaz valamennyi 

engedélyezett teljesítményt egy megengedhető konfigurációra vagy eltérő konfigurációra, 

mint amilyen egy csúszásgátló üzemképtelensége. 

 

4.1.2. Amennyiben az adott teljesítményosztályra vonatkozó szükséges teljesítmény adat nem áll 

rendelkezésre a jóváhagyott AFM-ben. akkor a Hatóság által elfogadott más adatot kell 

szerepeltetni. Az Üzemben Tartási Kézikönyv alternatívaként tartalmazhat 

kereszthivatkozást az AFM-ben szereplő jóváhagyott adatokra, ha nem valószínű, hogy 

ezeket az adatokat gyakran vagy vészhelyzetben használni fogják. 

 

4.2. További teljesítmény adatok. További teljesítmény adatok, ha alkalmazhatóak, ideértve a 

következőket: 

 

(a) emelkedési gradiens az összes hajtóművel; 

 

(b) széleltérítési adatok; 

 

(c) a jégmentesítő/jegesedésgátló folyadékok hatása; 

 

(d) repülés kieresztett futóművel; 

 

(e) 3 vagy több hajtóműves repülőgépekre egy üzemképtelen hajtóművel végzett műszaki 

átrepülések; és 

 

(f) A CDL előírásai szerint végrehajtott repülések. 
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5. A REPÜLÉS TERVEZÉSE 

 

5.1. A repülés előtti és közbeni tervezéshez szükséges adatok és utasítások, beleértve olyan 

tényezőket, mint a sebesség ütemtervek és teljesítménybeállítások. Ahol értelmezhető, 

tartalmazza a leállított hajtóműves üzemben tartását, ETOPS-ot (különösen az 

utazósebességet egy üzemképtelen hajtóművel és a maximális távolságot egy megfelelő 

repülőtértől, az OPS 1.245-tel összhangban meghatározva) és a repüléseket elszigetelt 

repülőterekre. 

 

5.2. A repülés különböző fázisaiban szükséges üzemanyag kiszámítása az OPS 1.255-tel 

összhangban. 

 

6. TÖMEG ÉS SÚLYPONT 

Utasítások és adatok a tömeg és súlypont számításához, ideértve: 

 

(a) a számítási rendszert (pl. index rendszer); 

 

(b) információt és utasításokat a tömeg és súlypont dokumentáció elkészítéséhez, beleértve 

a kézzel és számítógéppel elkészített típusokat; 

 

(c) tömegek és tömegközéppontok korlátozását az üzemben tartó által használt típusokra, 

változatokra vagy egyedi repülőgépekre; és 

 

(d) száraz üzemeltetési tömeget és hozzátartozó tömegközéppontot vagy indexet. 
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7. RAKODÁS 

 

Eljárások és előírások a rakomány berakodására és rögzítésére a repülőgépen. 

 

8. KONFIGURÁCIÓTÓL VALÓ ELTÉRÉSEK JEGYZÉKE 

 

A konfigurációtól való eltérések jegyzéke(i) (CDL), ha a gyártó átadta, figyelembe véve az 

üzemeltetett repülőgéptípusokat és –változatokat, beleértve a követendő eljárásokat, ha egy 

repülőgépet CDL-jének feltételei szerint indítanak el. 

 

9. MINIMÁLISAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK LISTÁJA 

 

A minimálisan szükséges felszerelések listája (MEL), figyelembe véve az üzemeltetett 

repülőgéptípusokat és –változatokat és az üzemeltetési típusokat/területeket. A MEL 

tartalmazza a navigációs berendezéseket és vegye figyelembe az üzemeltetési útvonalra és 

területre szükséges teljesítményt. 

 

10. ÉLETMENTŐ ÉS VÉSZHELYZETI ESZKÖZÖK, BELEÉRTVE AZ OXIGÉNT 

 

10.1. A megteendő útvonalakon szállítandó életmentő és vészhelyzeti eszközök listája és ezen 

felszerelés felszállás előtti működésképességi ellenőrzésének eljárásai. A életmentő és 

vészhelyzeti eszközök elhelyezésére, hozzáférhetőségére és használatára vonatkozó 

utasításokat és a kapcsolódó ellenőrző listákat is tartalmazza. 
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10.2. A szükséges és rendelkezésre álló oxigénmennyiség meghatározásának eljárása. 

Figyelembe kell venni a repülés jellegét, a helyet foglaló személyek számát és az utastér 

túlnyomásának lehetséges megszűnését. A biztosított információ olyan formában jelenjen 

meg, amely nehézség nélkül használható. 

 

11. VÉSZKIÜRÍTÉSI ELJÁRÁSOK 

 

11.1. Utasítások a vészkiürítés előkészítésére, beleértve a személyzet koordinációját és a 

vészhelyzeti szolgálati helyek kijelölését.   

 

11.2. Vészkiürítési eljárások. A személyzet minden tagjának feladatai a repülőgép gyors 

kiürítésében és az utasok kezelése kényszerleszállás, vízre történő kényszerleszállás és 

egyéb vészhelyzetek esetén. 

 

12. A REPÜLŐGÉP RENDSZEREI 

 

A repülőgép rendszereinek leírása, kapcsolódó vezérlőszervek, jelzések és használati 

utasítások.  
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C ÚTVONALI ÉS REPÜLŐTÉRI UTASÍTÁSOK ÉS INFORMÁCIÓ 

 

1. Utasítások és információ a kommunikációról, navigációról és repülőterekről, ideértve a 

minimális repülési szinteket és magasságokat minden megteendő útvonalra és az üzemeltetési 

minimumokat minden használni tervezett repülőtérre, beleértve a következőket: 

 

(a) minimális repülési szint/magasság; 

 

(b) üzemeltetési minimumok az indulási, cél- és kitérő repülőterekre; 

 

(c) kommunikációs eszközök és navigációs segédeszközök; 

 

(d) kifutópálya adatok és repülőtéri segédeszközök; 

 

(e) megközelítés, megszakított megközelítés és indulás eljárásai, beleértve a zajcsökkentési 

eljárásokat; 

 

(f) COM meghibásodás eljárásai; 

 

(g) kutatási és mentési eszközök a területen, amely felett a repülőgép repülni szándékozik; 

 

(h) a repülés típusával és a megteendő útvonallal kapcsolatban a fedélzeten szállítandó 

léginavigációs térképek leírása, beleértve érvényességük ellenőrzésének módszereit; 

 

(i) léginavigációs információ és MET szolgáltatások rendelkezésre állása; 
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(j) repülés közbeni COM/NAV eljárások; 

 

(k) repülőterek csoportosítása a hajózószemélyzet ismeret-minősítése szempontjából  

 

(l) Speciális repülőtéri korlátozások (teljesítménykorlátozások és üzemeltetési eljárások). 

 

D OKTATÁS 

 

1. Az oktatási tanmenetek és ellenőrzési programok minden, a repülés előkészítésével és/vagy 

lebonyolításával kapcsolatos üzemeltetési feladattal megbízott üzemeltető személyzet 

számára. 

2. Az oktatási tanmenetek és ellenőrzési eljárások tartalmazzák a következőket: 

 

2.1. Hajózószemélyzet számára. Az összes, az E. és N. részben előírt vonatkozó témát; 

 

2.2. Légiutaskísérő-személyzet számára. Az összes, az O. részben előírt vonatkozó témát; 
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2.3. Az érintett üzemben tartó személyzet számára, beleértve a személyzet tagjait: 

 

(a) Az összes, az R. (Veszélyes áruk légi szállítása) részben előírt vonatkozó témát; és 

 

(b) A összes, az S. (Védelem) részben előírt vonatkozó témát. 

 

2.4. Azon üzemben tartó személyzet számára, akik a személyzetnek nem tagjai (pl. diszpécser, 

kiszolgáló személyzet stb.). Az összes, az OPS-ben előírt releváns téma, amely feladataikra 

vonatkozik. 

 

3. Eljárások 

 

3.1. Oktatási és ellenőrzési eljárások. 

 

3.2. Abban az esetben követendő eljárások, ha a személyzet nem éri el vagy nem tartja fent az 

előírt szintet. 

 

3.3. Eljárások annak biztosítására, hogy kereskedelmi célú légiszállítási repüléseken nem 

szimulálnak rendkívüli vagy vészhelyzeti eljárások vagy azok egy részének alkalmazását 

igénylő rendkívüli vagy vészhelyzeteket vagy IMC szimulációt. 

 

4. A megőrzendő dokumentáció és a megőrzési idők előírása. (Lásd az OPS 1.1065 1. 

függelékét.) 
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Az OPS 1.1065 1. függeléke 

Dokumentumok megőrzési ideje 

Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az alábbi információt elfogadható formában, a 

Hatóság által hozzáférhetően megőrizzenek az alábbi táblázatokban szereplő ideig.  

Megjegyzés: A karbantartási feljegyzésekre vonatkozó további információt tartalmaz az M. 

rész.  

 

1. táblázat 

Egy repülés előkészítése és végrehajtása során használt információ 

Egy repülés előkészítése és végrehajtása során 

használt, az OPS 1.135-ben előírt információ 

Operatív repülési terv 3 hónap 

Repülőgép műszaki napló 36 hónap az utolsó 

bejegyzés dátuma után, 

az M rész M.A.306(c)-

vel összhangban 

Útvonalspecifikus 

NOTAM/AIS tájékoztató 

dokumentáció, ha az 

üzemben tartó szerkesztette

3 hónap 

Tömeg és súlypont 

dokumentáció 

3 hónap 

Értesítés a speciális 

rakományokról, beleértve a 

veszélyes árukat 

3 hónap 
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2. táblázat 

Jelentések 

 

Jelentések 
Fedélzeti napló 3 hónap 
Minden, az OPS 1.420-ban leírt vagy 
bármely olyan eset részleteinek 
feljegyzésére szolgáló repülési 
jelentés(ek), amelyek 
feljegyzését/jelentését a parancsnok 
szükségesnek tartja 

3 hónap 

Jelentések a szolgálati idők túllépéséről 
és/vagy a pihenési idők megrövidítéséről 

3 hónap 

 

3. táblázat 

Hajózószemélyzet dokumentációi 

Hajózószemélyzet dokumentációi 
Repülési, szolgálati és pihenési 
idő 

15 hónap 

Szakszolgálati engedély Amíg a hajózószemélyzeti tag az 
üzemben tartónál gyakorolja az engedély 
jogosultságait 

Típusátállási oktatás és 
ellenőrzés 

3 év 

Parancsnoki tanfolyam 
(ellenőrzéssel együtt) 

3 év 

Időszakos oktatás és ellenőrzés 3 év 
Bármely pilótaülésben történő 
üzemeltetés oktatás és 
ellenőrzés 

3 év 

Közelmúltbani gyakorlat (OPS 
1.970 hivatkozás) 

15 hónap 

Útvonal és repülőtér 
ismeret(OPS 1.975 
hivatkozása) 

3 év 

Oktatás és képzés speciális 
üzemeltetéshez, ha az OPS 
előírja (pl. ETOPS II/III 
kategóriás üzemeltetés) 

3 év 

Veszélyes áruk oktatás, ahogy 
megfelelő 

3 év 
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4. táblázat 
Légiutas-kísérő személyzet dokumentációi 
Légiutas-kísérő személyzet dokumentációi 

Repülési, szolgálati 
és pihenési idő 

15 hónap 

Alapképzés, 
típusátállási oktatás 
és különbségek 
oktatása (beleértve 
az ellenőrzést) 

Amí a légiutaskísérő-személyzet tagját az 
üzemben tartó alkalmazza 

Időszakos és 
felfrissítő oktatás 
(beleértve az 
ellenőrzést) 

12 hónapig, miután a légiutaskísérő-
személyzet tagja kilépett az üzemben 

tartó alkalmazásából 

Veszélyes áruk 
oktatás, ahogy 
megfelelő 

3 év 

 
5. táblázat 

Egyéb üzemeltető személyzet dokumentációi 
Egyéb üzemeltető személyzet dokumentációi 

Egyéb olyan 
személyzet 
oktatási/minősítési 
dokumentációi, 
akik számára az 
OPS jóváhagyott 
oktatási programot 
ír elő 

Utolsó két oktatás 
feljegyzései 

 

6. táblázat 
Egyéb dokumentációk 
Egyéb dokumentációk 

Kozmikus és 
napból származó 
sugárzás 
dózisának 
dokumentációja 

12 hónapig miután a személyzet 
tagja kilépett az üzemben tartó 
alkalmazásából 

minőségügyi 
rendszer 
dokumentációi 

5 év 

Veszélyes áruk 
szállításának 
dokumentációja 

3 hónap a repülés befejezése 
után 

Veszélyes áruk 
jóváhagyásának 
ellenőrzőlistája 

3 hónap a repülés befejezése 
után 
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Q. RÉSZ 

REPÜLÉSI ÉS SZOLGÁLATI IDŐ KORLÁTAI ÉS PIHENÉSI KÖVETELMÉNYEK 

 

OPS 1.1090 

Cél és hatókör 

1. Az üzemben tartó alakítson ki a személyzet tagjai számára egy, a repülési és szolgálati idő 

korlátozásaira és a pihenési követelményekre vonatkozó rendszert (FTL). 

 

2. Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy minden járatán: 

 

2.1. A repülési és szolgálati idő korlátozásaira és a pihenési követelményekre vonatkozó rendszer 

megfelel mind: 

 

a) a jelen rész előírásainak; mind 

 

b) bármely, a Hatóság által a jelen rész előírásainak megfelelően a biztonság fenntartása 

érdekében rögzített további előírásnak. 

 

2.2. A járatokat úgy kell megtervezni, hogy a megengedhető repülési szolgálati időn belül 

teljesítsék azokat, figyelembe véve a repülés előtti feladatokhoz szükséges időt, a repülési és 

fordulási időt. 

 

2.3. A szolgálati beosztási jegyzékeket a személyzet tagjai számára a megfelelő pihenés 

megtervezése céljából elegendő idővel előre kell elkészíteni és közzétenni. 
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3.  Az üzemben tartó felelőssége 

 

3.1.  Az üzemben tartó a személyzet minden tagja számára jelöljön ki egy bázishelyet. 

 

3.2.  Az üzemben tartóktól elvárt, hogy értékeljék a repülési szolgálati időszakok és pihenési 

időszakok gyakorisága és elosztása közötti kapcsolatokat, és megfelelően figyelembe vegyék 

a hosszú szolgálati idők között minimális pihenési idővel történő munkavégzés halmozódó 

hatásait. 

 

3.3.  Az üzemben tartók úgy kötelesek megállapítani a szolgálatok ütemezését, hogy elkerüljék az 

olyan nemkívánatos gyakorlatot, mint a váltakozó nappali/éjszakai szolgálat vagy a 

személyzet tagjainak olyan beosztása, amely a rögzült alvás/munka mintát jelentősen 

megzavarja. 

 

3.4.  Az üzemben tartók kötelesek helyi szabadnapokat betervezni és a személyzet tagjait erről 

előzetesen értesíteni. 

 

3.5.  Az üzemben tartók kötelesek gondoskodni arról, hogy a pihenési időszakok elegendő időt 

biztosítsanak, hogy a személyzet az előző szolgálatok hatásán túl legyen és jól kipihent legyen 

a következő repülési szolgálati időszak kezdetére. 

 

3.6.  Az üzemben tartók gondoskodjanak arról, hogy a repülési szolgálati időszakokat úgy 

tervezzék, hogy a személyzet tagjai kellőképpen kipihentek legyenek, és biztonsági 

szempontból minden körülmények között kielégítő színvonalon tudjanak dolgozni. 

 

4.  A személyzet tagjának felelőssége 

 

4.1.  A személyzet egy tagja sem dolgozhat úgy egy repülőgépen, hogy tudja, fáradt vagy fáradt 

lehet, vagy ha olyan mértékben nem érzi magát alkalmas állapotban, hogy a járatot 

veszélyeztetheti. 
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4.2.  A személyzet tagjainak optimálisan ki kell használniuk a pihenésre rendelkezésre álló 

lehetőségeket és időt, és megfelelően kell megtervezniük és kihasználniuk pihenési 

időszakaikat. 

 

5.  A Polgári Légiközlekedési Hatóság felelőssége 

 

5.1.  Eltérések  

 

5.1.1. A 8. cikk előírásaira is figyelemmel, a Hatóság a jelen rész előírásaitól eltéréseket 

engedélyezhet az érintett tagállamban hatályos törvényeknek és eljárásoknak megfelelően és 

az érdekelt felekkel konzultálva. 

 

5.1.2. Minden üzemben tartó az üzemeltetés tapasztalatát felhasználva és a többi idevonatkozó 

tényezőt, mint az aktuális tudományos ismereteket figyelembe véve köteles bemutatni a 

Hatóságnak, hogy az eltérés iránti kérelme egyenértékű biztonsági szintet nyújt. 

 

Ezen eltéréseket megfelelő enyhítő intézkedéseknek kell kísérniük, ahol ez szükséges. 
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OPS 1.1095 

Fogalommeghatározások 

 

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások érvényesek:  

 

1.1.  Megerősített hajózószemélyzet: 

 

Egy hajózószemélyzet, amely a repülőgép üzemeltetéséhez szükséges legkisebb létszámnál 

nagyobb létszámú, és amelyben bármely tag elhagyhatja beosztását és a hajózószemélyzet 

másik, megfelelő képzettséggel rendelkező tagja léphet helyébe. 

 

1.2.  Blokkidő: 

 

Az eltelt idő a között, hogy a repülőgép először elhagyja parkolóhelyét felszállás céljából és a 

között, hogy megáll a kijelölt parkolóhelyen és minden motor és légcsavar leáll.  

 

1.3.  Szünet: 

 

Minden szolgálat alól mentes idő, amely szolgálati időnek számít, mert a pihenőidőnél 

rövidebb. 

 

1.4.  Szolgálat: 

 

Bármely feladat, amelyet a személyzet egy tagjának el kell látnia egy AOC birtokosának 

üzemével kapcsolatban. Ahol a jelen rendeletben nincsenek külön szabályok meghatározva, a 

Hatóságnak kell meghatároznia, hogy a készenlétet kell-e és milyen mértékben kell 

szolgálatnak tekinteni.   
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1.5.  Szolgálati idő: 

 

Az az időszak, amely akkor kezdődik, amikorra a személyzet egy tagjának Az üzemben tartó 

a szolgálat megkezdését előírja, és akkor fejeződik be, amikor a személyzet tagja minden 

feladat alól mentessé válik. 

 

1.6.  Repülési szolgálati idő: 

 

A repülési szolgálati idő (FDP) bármely olyan időszak, amelynek során egy személy egy 

repülőgépen mint személyzetének tagja teljesít szolgálatot. Az FDP akkor kezdődik, amikorra 

a személyzet tagjának az üzemben tartó előírja, hogy jelentkezzen egy járathoz vagy járatok 

egy sorához; és az utolsó olyan járat befejezésekor ér véget, amelyen a személy a személyzet 

tagjaként teljesít szolgálatot. 

 

1.7.  Bázishely: 

 

Az üzemben tartó által a személyzet tagja számára kijelölt hely, ahol az rendszerint megkezdi 

és befejezi szolgálati idejét vagy szolgálati idejeinek egy sorozatát és ahol normál 

körülmények között az üzemben tartó nem felelős a személyzet érintett tagjának 

elszállásolásáért. 

 

1.8.  Helyi nap: 

 

A helyi idő szerint 00:00 órakor kezdődő 24 órás időszak. 

 

1.9.  Helyi éjszaka: 

 

A helyi idő szerint 22.00 és 08.00 óra közé eső 8 órás időszak. 
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1.10.  Egy szolgálatmentes nap:  

 

Egy szolgálatmentes nap két helyi éjszakát foglal magában. Egy pihenési időszak a szabadnap 

része lehet. 

 

1.11.  Személyzet szolgálatot teljesítő tagja: 

 

A személyzet olyan tagja, aki egy repülés vagy a repülés bármely része során egy repülőgépen 

feladatokat lát el. 

 

1.12.  Áthelyezés: 

 

A személyzet munkát nem végző tagjának áthelyezése egyik helyről a másikra az üzemben 

tartó rendelkezése szerint, az utazási idő nélkül. Az utazási idő: 

 

-  az idő a személy otthonától a kijelölt jelentkezési helyig és vissza; 

 

-  a helyi eljutás ideje a pihenőhelyről a szolgálat megkezdésének helyére és vissza.  

 

1.13.  Pihenőidőszak: 

 

Egy megszakítás nélküli, meghatározott időszak, amely alatt a személyzet tagja teljes 

mértékben fel van mentve minden feladat és repülőtéri készenlét alól. 
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1.14.  Készenlét:  

 

Egy meghatározott időszak, amelynek során az üzemben tartó a személyzet egy tagjától 

megköveteli, hogy legyen elérhető egy járatra történő kijelölésre, áthelyezésre vagy más 

feladatra közbeeső pihenési időszak nélkül. 

 

1.15.  WOCL (Window of Circadian Low): 

 

A WOCL a 02.00 és 05.59 óra közötti idő. Három időzónát felölelő sávon belül a WOCL a 

helyi időre vonatkozik. Ezen három időzónán kívül a WOCL a bázishely idejére vonatkozik a 

bázishely időzónájából történt indulástól számított első 48 órában, és helyi időre azt követően. 

 

OPS 1.1100 

Repülési és szolgálati korlátozások 

1.1.  Halmozott szolgálati idő  

 

Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a teljes szolgálati időszak, amelyre a 

személyzet egy tagját kijelöli, ne haladja meg: 

 

(a) a 190 szolgálati órát bármely 28 egymást követő napon belül, a lehető 

legegyenletesebben elosztva ezen időszakban; és  

 

(b) a 60 szolgálati órát bármely 7 egymást követő napon belül.  
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1.2.  Blokkidő korlátozása 

 

Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy azon járatok összes blokkideje, 

amelyekre a személyzet egy tagja a személyzet munkát végző tagjaként ki van rendelve, ne 

haladja meg  

 

(a) a 900 blokkórát egy naptári évben ; 

 

(b) a 100 blokkórát bármely 28 egymást követő napon belül. 

 

OPS 1.1105 

Maximális napi repülési szolgálati idő (FDP) 

 

1.1.  Ez az OPS nem vonatkozik az egypilótás üzemeltetésre és a vészhelyzeti egészségügyi 

szolgálati üzemeltetésre.  

 

1.2.  Az üzemben tartó olyan jelentkezési időket köteles előírni, amelyek reálisan alkalmazkodnak 

a Hatóság által jóváhagyott, biztonsággal kapcsolatos földi feladatok idejéhez. 

 

1.3.  A legnagyobb napi alap FDP 13 óra lehet.  

 

1.4.  Ezen 13 óra a harmadik szektort követően minden szektorral 30 perccel rövidül, a csökkentés 

azonban legfeljebb két óra lehet összesen.  
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1.5.  Ha az FDP a WOCL idején kezdődik, az 1.3. és 1.4. pontokban megjelölt legnagyobb érték az 

átfedés 100%-ával, de legfeljebb két órával lecsökken. Ha az FDP a WOCL idején ér véget, 

vagy azt teljes egészében magába foglalja, az 1.3. és 1.4. pontokban megjelölt legnagyobb 

FDP az átfedés 50%-ával rövidül meg.  

 

2.  Meghosszabbítás: 

 

2.1.  A legnagyobb napi FDP legfeljebb egy órával meghosszabbítható. 

 

2.2.  A 6 vagy több szektorra kiterjedő alap FDP nem hosszabbítható meg. 

 

2.3.  Ahol az FDP legfeljebb két órával nyúlik be a WOCL idejébe, a meghosszabbítás korlátja 

legfeljebb négy szektor. 

 

2.4.  Ahol az FDP több mint két órával nyúlik be a WOCL idejébe, a meghosszabbítás korlátja 

legfeljebb két szektor. 

 

2.5.  A meghosszabbítások legnagyobb száma bármely 7 napon belül kettő lehet.  

 

2.6.  Ahol az FDP-t úgy tervezik, hogy meghosszabbításra kerül sor, a repülés előtti és utáni 

pihenőidő két-két órával vagy csak a repülés utáni pihenőidő négy órával meghosszabbodik. 

Ahol a meghosszabbítást egymást követő FDP-kre alkalmazzák, a két munka között a repülés 

előtti és utáni pihenőidőnek közvetlenül egymás után kell következnie.  
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2.7.  Ha egy meghosszabbított FDP a 22.00 és 04.59 óra közötti időszakban kezdődik, az üzemben 

tartó 11.45 órára korlátozza az FDP-t.  

 

3.  Légiutas-kísérő személyzet 

 

3.1. Egy járatra vagy járatsorra kirendelt légiutaskísérő-személyzet esetén a légiutaskísérő-

személyzet FDP-je a légiutaskísérő-személyzet és a hajózószemélyzet jelentkezési ideje 

közötti különbséggel meghosszabbítható, ha ez a különbség nem haladja meg az egy órát.   

 

4.  Üzemeltetés megbízhatósága 

 

4.1.   A tervezett menetrendeknek lehetővé kell tenniük, hogy a járatokat a megengedett 

legnagyobb repülési szolgálati időn belül befejezzék. Ennek elősegítésére az üzemben tartók 

legkésőbb akkor intézkednek a menetrend vagy a személyzeti beosztás megváltoztatásáról, 

amikor a tényleges üzemeltetés a menetrend szerinti szezonális időszakon belül a menetrend 

járatainak több mint 33%-án meghaladja a legnagyobb FDP-t.  

 

5.  Áthelyezés 

 

5.1.  Az áthelyezésen töltött teljes idő szolgálatnak számít. 

 

5.2.  A jelentkezés után, de a munkavégzés előtt történő áthelyezés az FDP részeként számítandó, 

de nem számít szektornak. 

 

5.3.  Egy áthelyezési szektort közvetlenül követő munkavégzési szektort a minimális pihenés 

kiszámításakor figyelembe kell venni az OPS 1.1110 alábbi 1.1. és 1.2. pontjaiban előírtak 

szerint. 
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6.  Meghosszabbított FDP (osztott szolgálat) 

 

6.1.  A Hatóság a 8. cikk előírásait is figyelembe véve jóváhagyhat egy szünetet magában foglaló 

meghosszabbított FDP-n alapuló üzemeltetést. 

 

6.2.  Minden üzemben tartó az üzemeltetés tapasztalatát felhasználva és a többi idevonatkozó 

tényezőt, mint az aktuális tudományos ismereteket figyelembe véve köteles bemutatni a 

Hatóságnak, hogy kérelme a meghosszabbított FDP iránt egyenértékű biztonsági szintet nyújt. 

 

OPS 1.1110 

Pihenés 

 

1.  Minimális pihenés 

 

1.1. A bázishelyen kezdődő repülési szolgálati idő megkezdése előtt biztosított minimális 

pihenésnek legalább olyan hosszúnak kell lennie, mint a megelőző szolgálati időszak vagy 12 

óra, amelyik hosszabb;  

 

1.2. A bázishelytől eltérő helyen kezdődő repülési szolgálati idő megkezdése előtt biztosított 

minimális pihenésnek legalább olyan hosszúnak kell lennie, mint a megelőző szolgálati 

időszak vagy 10 óra, amelyik hosszabb; ha a bázishelytől távol van a legkisebb pihenés, az 

üzemben tartó köteles legalább 8 óra alvási lehetőséget biztosítani az utazás és egyéb élettani 

szükségletek figyelembevételével;  
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1.3.  Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az időzóna-eltéréseknek a személyzet 

tagjaira gyakorolt hatását többletpihenéssel kompenzálja, ahogy azt a Hatóság a 8. cikk 

előírásait is figyelembe véve szabályozza.  

 

1.4.1.  Az 1.1. és 1.2. sérelme nélkül és a 8. cikk előírásaira is tekintettel a Hatóság csökkentett 

pihenési követelményeket engedélyezhet. 

 

1.4.2.  Minden üzemben tartó köteles az üzemeltetés tapasztalatát felhasználva és a többi 

idevonatkozó tényezőt, mint az aktuális tudományos ismereteket figyelembe véve bemutatni a 

Hatóságnak, hogy kérelme a csökkentett pihenés iránt egyenértékű biztonsági szintet nyújt. 

 

2.  Pihenési időszakok 

 

2.1.  Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a fent körvonalazott minimális pihenést 

rendszeresen kiegészíti egy heti pihenőre, amely két helyi éjszakát magában foglaló 36 órás 

időszak, úgy, hogy egy heti pihenési időszak vége és a következő kezdete között soha nem 

telik el több, mint 168 óra. Az OPS 1.1095 1.9. pont alóli kivételként a Hatóság dönthet úgy, 

hogy ezen helyi éjszakák közül a második 20.00 órakor kezdődhet, ha a heti pihenési időszak 

legalább 40 órán át tart. 
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OPS 1.1115 

A repülési szolgálati idő meghosszabbítása repülés közbeni pihenés miatt 

 

1.  A 8. cikk előírásaira is figyelemmel és ha mindegyik üzemben tartó bemutatja a Hatóságnak, 

az üzemeltetés tapasztalatát felhasználva és a többi idevonatkozó tényezőt, mint az aktuális 

tudományos ismereteket figyelembe véve, hogy kérelme egyenértékű biztonsági szintet nyújt:  

 

1.1.  Hajózószemélyzet megerősítése 

 

a Hatóság rögzíti az alapvető hajózószemélyzet megerősítésével kapcsolatos követelményeket 

a repülési szolgálati időnek a fenti OPS 1.1105 követelményein túlmenő 

meghosszabbításának céljára; 

 

1.2.  Légiutaskísérő-személyzet 

 

A Hatóság rögzíti a légiutaskísérő-személyzet minimális repülés közbeni pihenésével 

kapcsolatos követelményeket, ha az FDP meghaladja az OPS 1.1105 fenti korlátait; 
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OPS 1.1120 

Előre nem látott körülmények tényleges repülés közben – a parancsnok döntési hatásköre 

 

1.  Figyelemmel az alábbiakban feltételezett körülmények alapos ellenőrzésének 

szükségességére, a jelentkezési idővel kezdődő tényleges repülési üzemeltetés közben, a 

repülési szolgálati, a szolgálati és a pihenőidőre vonatkozó, jelen részben előírt határok előre 

nem látható körülmények esetén módosíthatóak. Minden ilyen módosítást a személyzet összes 

tagjával folytatott konzultáció után a parancsnoknak el kell fogadnia, és a módosításoknak 

minden körülmények között meg kell felelniük a következőknek: 

 

1.1.  Az OPS 1.1105 fenti 1.3. pontjában említett maximális FDP nem növelhető két órát 

meghaladóan, hacsak a hajózószemélyzet nincs megerősítve, amely esetben a repülési 

szolgálati időszak legfeljebb 3 órával hosszabbítható meg;  

 

1.1.2. Ha egy FDP utolsó szektorában merülnek fel előre nem látott körülmények a felszállás után, 

amelyek eredményeként a megengedett növelést túllépik, a járat folytathatja útját tervezett 

vagy kitérő célállomásáig;  
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1.1.3.  Ilyen körülmények között az FDP-t követő pihenőidőszak csökkenthető, de nem a jelen 

rész OPS 1.1110 1.2. pontjában meghatározott időtartam alá; 

 

1.2.  A parancsnok köteles olyan speciális körülmények között, amelyek komoly fáradtsághoz 

vezethetnek, és a személyzet érintett tagjaival folytatott konzultáció után, csökkenteni a 

tényleges repülési szolgálati időt és/vagy növelni a pihenőidőt, hogy a repülési biztonságra 

gyakorolt bármely kedvezőtlen hatást kiküszöböljön; 

 

1.3.  Az üzemben tartó gondoskodjon a következőkről: 

 

1.3.1.  A parancsnok minden olyan esetben nyújtson be jelentést az üzemben tartónak, ha az 

FDP-t saját hatáskörében megnövelte vagy ha a pihenési időt csökkentette a tényleges 

üzemelés során, és 

 

1.3.2.  Ahol az FDP megnövelése vagy a pihenési időszak megrövidítése meghaladja az egy 

órát, a jelentés egy példányát, amelyhez az üzemben tartó köteles saját megjegyzéseit 

hozzáfűzni, az eseményt követő 28 napon belül küldjék meg a Hatóságnak. 

 
OPS 1.1125 

Készenlét 

1.  Repülőtéri készenlét 

 

1.1.  A személyzet egy tagja repülőtéri készenlétben van a normál jelentkezési ponton történt 

jelentkezésétől a közölt készenléti időszak végéig. 

 

1.2.  A repülőtéri készenlét a halmozott szolgálati időbe teljes egészében beszámít.  
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1.3.  Ha a repülőtéri készenlétet közvetlenül repülési szolgálat követi, a Hatóság határozza meg a 

viszonyt ezen repülőtéri készenlét és a kijelölt repülési szolgálat között. Ebben az esetben a 

repülőtéri készenlét idejét hozzá kell adni az OPS 1.1110 1.1. és 1.2. pontjában említett 

szolgálati időhöz a minimális pihenés számítása céljára. 

 

1.4.  Ha a repülőtéri készenlét nem vezet repülési szolgálatra történő kirendeléshez, azt legalább a 

Hatóság által szabályozott pihenési időszaknak kell követnie. 

 

1.5.  A repülőtéri készenlét ideje alatt az üzemben tartó köteles nyugodt és kényelmes, a 

nyilvánosságtól elzárt helyet biztosítani a személyzet tagjai számára. 

 
 

2.  A készenlét más formái (beleértve a szállodai készenlétet) 

 

2.1.  A 8. pont előírásaira is figyelemmel a Hatóság szabályozza a készenlét valamennyi egyéb 

formáját, a következőket figyelembe véve: 

 

2.1.1.  Minden tevékenységet előzetesen tervezni és közölni kell. 

 

2.1.2. A készenlét kezdetének és befejezésének időpontját előre meg kell határozni és közölni kell. 

 

2.1.3. Meg kell határozni az előírt jelentkezési ponttól eltérő helyen teljesítendő bármely készenlét 

maximális hosszát. 
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2.1.4. A személyzet tagja számára pihenés céljából rendelkezésre álló lehetőségek és más 

vonatkozó tényezők figyelembevételével meg kell határozni a viszonyt a készenlét és a 

készenlétből eredő bármely kijelölt repülési szolgálat között. 

 

2.1.5. Meg kell határozni, hogy a készenléti időt hogyan kell a halmozott szolgálati órák 

számításakor figyelembe venni.  

 

OPS 1.1130 

Élelmezés 

Étkezési és ivási lehetőséget kell biztosítani, hogy a személyzet tagjának teljesítményére gyakorolt 

kedvezőtlen hatást elkerüljék, különösen, ha az FDP meghaladja a 6 órát. 

 

OPS 1.1135 

Repülési szolgálati, szolgálati és pihenőidők nyilvántartása 

 

1. Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a személyzet tagjáról vezetett 

nyilvántartás tartalmazza a következőket: 

 

a)  blokkidők; 

 

b)  minden szolgálati és repülési szolgálati időszak kezdete, időtartama és befejezése; 
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c)  pihenési időszakok és minden szolgálat alól mentes napok; 

és hogy úgy vezessék a nyilvántartásokat, hogy biztosítsák a jelen rész követelményeinek 

betartását; ezen nyilvántartások másolatát kérése esetén a személyzet tagjának rendelkezésére 

kell bocsátani. 

 

2.  Ha az üzemben tartó által az 1. bekezdés szerint vezetett nyilvántartások nem terjednek ki 

minden repülési szolgálati, szolgálati és pihenőidejére, a személyzet érintett tagja saját egyedi 

nyilvántartást köteles vezetni  

 

a)  blokkidőiről; 

 

b)  minden szolgálati és repülési szolgálati időszaka kezdetéről, időtartamáról és 

befejezéséről; és 

 

c) pihenési időszakairól és minden szolgálat alól mentes napjairól. 

 

3. A személyzet tagja nyilvántartását kérésre az őt foglalkoztató bármely üzemeltető 

rendelkezésére bocsátja, mielőtt repülési szolgálati idejét megkezdi. 

 

4. A nyilvántartásokat az utolsó vonatkozó bejegyzés keltétől számított legalább 15 naptári 

hónapig, vagy ha a nemzeti jogszabályok megkövetelik, hosszabb ideig meg kell őrizni. 

 

5. Az üzemben tartók ezen felül kötelesek az eseménytől számított legalább hat hónapig külön 

megőrizni minden repülőgép-parancsnok saját döntéséről szóló jelentéseit a meghosszabbított 

repülési szolgálati időkről, meghosszabbított repülési időkről és csökkentett pihenési 

időszakokról. 
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R. RÉSZ 

VESZÉLYES ÁRUK LÉGI SZÁLLÍTÁSA 

 

OPS 1.1150 

Terminológia 

 

(a) Az ebben a részben használt kifejezések jelentése a következő: 

 

(1) Átvételi ellenőrző lista. A veszélyes áruk csomagolása külső megjelenése és kapcsolódó 

okmányai ellenőrzése végrehajtásának segítésére használt dokumentum annak 

meghatározására, hogy teljesítettek-e minden megfelelő előírást. 

 

(2) Teherszállító repülőgép. Bármely repülőgép, amely árukat és tárgyakat szállít, de nem 

szállít utasokat. Ebben az összefüggésben a következők nem tekintendők utasoknak: 

 

(i) A személyzet tagjai; 

 

(ii) Az üzemben tartó alkalmazottja, akinek szállítását az Üzemben Tartási Kézikönyv 

utasításai engedélyezik és akinek szállítása azokkal összhangban történik; 

 

(iii) A Hatóság meghatalmazott képviselője; vagy 

 

(iv) A fedélzeten szállított adott rakománnyal kapcsolatos feladatokat ellátó személy. 
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(3) Veszélyes árukkal kapcsolatos baleset. Veszélyes áruk szállításával kapcsolatos és 

kapcsolatban lévő olyan eset, amely súlyos vagy halálos személyi sérülést vagy jelentős 

anyagi kárt okoz. 

 

(4) Veszélyes árukkal kapcsolatos esemény. Veszélyes áruk szállításával kapcsolatos és 

kapcsolatban lévő olyan eset, amely nem veszélyes árukkal kapcsolatos baleset, amely 

nem szükségszerűen egy légijármű fedélzetén történik, amely személyi sérülést, anyagi 

kárt, tüzet, töréskárt, kiömlést, folyadék szivárgását vagy sugárzást vagy más olyan 

jelenséget okoz, amely arra mutat, hogy a csomagolás épsége nem maradt meg. A 

veszélyes áruk szállításával kapcsolatos valamennyi eset, amely súlyosan veszélyezteti e 

repülőgépet vagy a rajta levőket, szintén veszélyes árukkal kapcsolatos eseménynek 

tekintendő. 

 

(5) Veszélyes áruk fuvarokmányai. A Műszaki utasításokban meghatározott okmány. A 

veszélyes árukat légi szállításra felajánló személy tölti ki és információt tartalmaz 

ezekről a veszélyes árukról. Az okmány tartalmaz egy aláírt nyilatkozatot arról, hogy a 

veszélyes árukat teljesen és pontosan azonosították korrekt szállítási megnevezésükkel 

és UN/ID számaikkal és hogy helyesen osztályba sorolták, csomagolták, megjelölték, 

címkézték és hogy szállításra alkalmas állapotban vannak. 

 

(6) Árukonténer. Az árukonténer rádioaktív anyagok szállítására szolgáló eszköz oly módon 

kialakítva, hogy elősegítse ezen anyagok szállítását csomagolt vagy nem csomagolt 

módon, egy vagy több szállítási móddal. (Megjegyzés: ha a veszélyes áruk nem 

radioaktív anyagok, lásd az Egységcsomagolási Eszközöket.) 

 

(7) Kezelő ügynök. Egy ügynökség, amely az üzemben tartó nevében ellátja utóbbi egyes 

vagy összes feladatait beleértve az utasok vagy teher fogadását, rakodását, átszállítását 

vagy más feldolgozását. 
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(8)  ID szám. Egy ideiglenes azonosító szám veszélyes áruk egy tételére, amelyhez nem 

rendeltek hozzá UN számot. 

 

(9)  Többszörös csomagtároló. Az egyéni szállító által használatos zárt burkolat egy vagy 

több csomag tárolására, ezekből egy kezelési egység képzésére, a kezelés és tárolás 

megkönnyítése céljából. (Megjegyzés: egy egységcsomagolási eszköz nem tartozik ez 

alá a meghatározás alá). 

 

(10)  Csomag. A csomagolási művelet komplett eredménye, amely a csomagból és 

tartalmáből áll, szállításra előkészítve. 

 

(11)  Csomagolás. Befogadó edények és minden más komponens, amely szükséges, hogy a 

befogadó edény ellássa tárolási funkcióját és hogy a csomagolási előírásokat betartsák. 

 

(12)  Korrekt szállítási elnevezés. A név, amelyet egy adott cikk vagy anyag leírására 

használnak minden fuvarokmányon és értesítésben, és ahol alkalmas, a csomagoláson. 

 

(13)  Súlyos sérülés. Egy olyan sérülés, amelyet egy személy egy balesetben szerez és amely: 

 

(i) több, mint 48 órás kórházi kezelést tesz szükségessé, amely a sérülés 

elszenvedésétől számított hét napon belül kezdődik; vagy 

 

(ii) bármely csont törését okozza (kivéve a kéz és a láb ujjainak vagy az orrnak az 

egyszerű töréseit); vagy 
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(iii) olyan sérülésekkel jár, amelyek súlyos vérzést, az idegek izmok vagy az inak 

sérülését okozzák; vagy 

 

(iv) bármely belső szerv sérülésével jár; vagy 

 

(v) másod vagy harmadfokú égési sérüléssel vagy a testfelület több, mint 5 %-át 

érintő bármilyen égési sérüléssel jár; vagy 

 

(vi) fertőző anyagoknak vagy sérülést okozó sugárzásnak való kitettséggel jár. 

 

(14) Származási ország. A Hatóság, amelynek területén a veszélyes árukat először légijárműre 

rakták. 

 

(15) Műszaki utasítások. A veszélyes áruk repülőgépen történő biztonságos szállításához kiadott 

Műszaki utasítások (Doc 9284-AN/905) legutolsó érvényes változata, az International Civil 

Aviation Organization (ICAO) Tanácsának (Council) döntése szerint jóváhagyva és kiadva, 

beleértve a Függelékeket és a Módosításokat. 

 

(16) UN szám. Az Egyesült Nemzetek Veszélyes Áruk Szállításának Szakértői Bizottsága (United 

Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods) által hozzárendelt 

négyjegyű szám egy anyag vagy anyagok egy adott csoportjának azonosítására. 

 

(17) Egységcsomagolási eszköz. Bármely típusú repülőgépes konténer, repülőgépes raklap 

árurögzítő hálóval vagy egy repülőgépes raklap egy burkolófedél fölötti árurögzítő hálóval. 

(Megjegyzés: egy többszörös csomagtároló nem tartozik ez alá a meghatározás alá; radioaktív 

anyagokat tartalmazó konténerre lásd az árukonténer meghatározását.) 
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OPS 1.1155 

Jóváhagyás a veszélyes 

áruk szállítására 

Az üzemben tartó csak akkor szállíthat veszélyes árukat, ha a Hatóság azt jóváhagyta. 

 

OPS 1.1160 

Terjedelem 

 

(a) Az üzemben tartó tartsa be a Műszaki utasítások előírásait minden esetben, ha veszélyes 

árukat szállít, függetlenül attól, hogy a repülés teljesen vagy részben egy állam területén belül 

vagy teljesen vagy részben azon kívül történik. 

 

(b) Az egyébként veszélyes árunak besorolt cikkek és anyagok a Műszaki utasításokban előírt 

mértékig mentesíthetők ennek a résznek az előírásai alól, ha: 

 

(1) a vonatkozó releváns szabályokkal összhangban vagy üzemeltetési okokból szükséges a 

repülőgép fedélzetén lenniük; 

 

(2) élelmezési vagy utaskiszolgálási okokból szállítják őket; 

 

(3) repülés közbeni használatra szállítják őket állatgyógyászati segédeszközként vagy 

állatok humánus megölésének eszközeként; 

 

(4) egy beteg számára repülés közbeni egészségügyi segítségnyújtás céljából szállítják őket, 

ha: 

 

(i) a gáztartályokat kifejezetten az adott gáz tárolására és szállítására gyártották; 
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(ii) a kábítószerek, gyógyszerek és egyéb egészségügyi cikkek repülőgépen történő 

használatuk során képzett személyzet ellenőrzése alatt állnak; 

 

(iii) a nedves akkumulátorokat tartalmazó berendezést függőlegesen, és ha szükséges, 

rögzítve tárolják, hogy megakadályozzák az elektrolit kiömlését 

 

(iv) megfelelő intézkedéseket tesznek, hogy a fel- és leszállás során és ha a 

parancsnok biztonsági szempontból szükségesnek tartja, megfelelően elrakjanak 

és rögzítsenek minden berendezést; vagy 

 

(5) az utasok vagy a személyzet tagjai hordják őket. 

 

(c) A fenti (b) pont (1) és (2) albekezdéseiben felsoroltak pótlására szolgáló tárgyakat és 

anyagokat a repülőgépen a Műszaki utasításokban előírt módon kell szállítani. 

 

OPS 1.1165 

Veszélyes áruk szállításának korlátozásai 

 

(a) Az üzemben tartó tegyen meg minden ésszerű intézkedést, hogy azokat a cikkeket és 

anyagokat, amelyeket nevükkel vagy generikus leírásukkal a Műszaki utasításokban külön 

úgy azonosítanak, mint melyek szállítása minden körülmények között tilos, egyáltalán nem 

szállítanak repülőgépen. 
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(b) Az üzemben tartó tegyen meg minden ésszerű intézkedést, hogy azokat a cikkeket és 

anyagokat, amelyeket nevükkel vagy generikus leírásukkal a Műszaki utasításokban külön 

úgy azonosítanak, mint melyek szállítása tilos, csak akkor szállítanak repülőgépen, ha: 

 

(1) az érintett államok mentesítették őket a Műszaki utasítások előírásai alól; vagy 

 

(2) a Műszaki utasítások jelzik, hogy a származási ország jóváhagyásával szállíthatók. 

 

OPS 1.1170 

Osztályozás 

 

Az üzemben tartó tegyen meg minden ésszerű intézkedést, hogy a cikkeket és anyagokat sorolják be 

veszélyes áruként, ahogy azt a Műszaki utasítások előírják. 

 

OPS 1.1175 

Csomagolás 

 

Az üzemben tartó tegyen meg minden ésszerű intézkedést, hogy a veszélyes árukat a Műszaki 

utasításokban előírt módon csomagolják be. 

 

OPS 1.1180 

Címkézés és jelölés 

 

(a) Az üzemben tartó tegyen meg minden ésszerű intézkedést, hogy biztosítsa, hogy a 

csomagokat, többszörös csomagtárolókat és árukonténereket a Műszaki előírásokban előírt 

módon címkézzék és jelöljék. 
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(b) Ha a veszélyes árukat olyan repülések szállítják, amely teljesen vagy részben egy állam 

területén kívül történik, a címkézésnek és jelölésnek az összes többi nyelvi követelmény 

mellett angolul is meg kell történnie. 

 

OPS 1.1185 

Veszélyes áruk fuvarokmányai 

 

(a) A üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy, ha a Műszaki utasításokban másként nem 

írták elő, a veszélyes árukat kísérje a veszélyes áruk fuvarokmánya. 

 

(b) Ha a veszélyes árukat olyan repülések szállítják, amely teljesen vagy részben egy állam 

területén kívül történnek, a fuvarokmányban az összes többi nyelvi követelmény mellett az 

angol nyelvet is használni kell. 

 

OPS 1.1195 

Veszélyes áruk átvétel 

 

(a) Az üzemben tartó csak akkor vegyen át szállításra veszélyes árukat, ha a csomagokat, 

többszörös csomagtárolókat vagy árukonténereket a Műszaki utasítások átvételi eljárásaival 

összhangban megvizsgálták. 

 

(b) Az üzemeltető vagy kezelő ügynöke használjon átvételi ellenőrző listát. Az átvételi ellenőrző 

lista tegye lehetővé minden releváns részlet ellenőrzését és olyan formátumú legyen, hogy fel 

lehessen rajta jegyezni a kézi, mechanikai vagy számítógépes ellenőrzés eredményeit 
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OPS 1.1200 

Sérülés, szivárgás vagy szennyezettség vizsgálata 

 

(a) Az üzemben tartó gondoskodjon a következőkről: 

 

(1) A csomagokat, többszörös csomagtárolókat és árukonténereket közvetlenül a 

repülőgépbe vagy egy egységcsomagolási eszközbe történő berakodás előtt a Műszaki 

utasításokban előírtak szerint vizsgálják meg a szivárgás és sérülés jeleire; 

 

(2) Egy egységcsomagolási eszközt csak akkor rakodjanak be a repülőgépbe, ha a Műszaki 

utasításokban előírt módon megvizsgálták és a benne tárolt veszélyes áruk 

szivárgásának és károsodásának semmilyen jelét nem találták; 

 

(3) A szivárgó vagy sérült csomagokat, többszörös csomagtárolókat vagy árukonténereket 

nem rakodják be a repülőgépbe; 

 

(4) Valamennyi a repülőgépen talált veszélyes áru csomagot, amely sérültnek vagy 

szivárogni látszik, távolítsák el vagy eltávolítására foganatosítsanak intézkedéseket a 

megfelelő hatóság vagy szervezet általi eltávolítása érdekében. Ebben az esetben a 

rakomány megmaradó részét meg kell vizsgálni annak biztosítására, hogy szállításra 

alkalmas állapotban van és hogy a repülőgép és rakománya nem szennyeződött vagy 

sérült-e meg; és 

 

(5) A csomagokat, többszörös csomagtárolókat és árukonténereket a repülőgépből vagy 

egységcsomagolási eszközből történő kirakodásukkor vizsgálják meg a szivárgás és 

sérülés jeleire, és ha sérülés vagy szivárgás jeleit találják, vizsgálják meg a sérülés vagy 

szennyeződés jeleire azt a területet, ahol a veszélyes árukat tárolták. 
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OPS 1.1205 

Szennyeződés eltávolítása 

 

(a) Az üzemben tartó gondoskodjon a következőkről: 

 

(1) A szivárgás vagy sérülés következtében talált valamennyi szennyeződést késedelem 

nélkül távolítsák el; és 

 

(2) A radioaktív anyagokkal szennyeződött repülőgépet azonnal vonják ki a forgalomból és 

ne állítsák be újra, amíg bármely hozzáférhető felületen és nem eltávolított 

szennyeződésen a sugárzás szintje meghaladja a Műszaki utasításokban előírt értéket. 

 

OPS 1.1210 

Rakodási korlátozások 

 

(a) Utastér és pilótafülke. Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy ne szállítsanak 

veszélyes árukat az utasok által elfoglalt utastérben vagy a pilótafülkében, kivéve ha a 

Műszaki utasítások mást írnak elő. 

 

(b) Rakterek. Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a veszélyes árukat a 

repülőgépbe a Műszaki utasításokban előírt módon rakják be, különítsék el, helyezzék el és 

rögzítsék. 

 

(c) Csak teherszállító repülőgépeken történő szállításra kijelölt veszélyes áruk. Az üzemben 

tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a „Csak teherszállító repülőgépen szállítható” (Cargo 

Aircraft Only) címkével ellátott veszélyes árukat teherszállító repülőgépen szállítsák és úgy 

rakodják be, ahogy a Műszaki utasítások előírják. 
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OPS 1.1215 

Információszolgáltatás 

(a) A földi személyzet tájékoztatása. Az üzemben tartó gondoskodjon a következőkről: 

 

(1) Biztosítsanak információt a földi személyzet számára, hogy elláthassa a veszélyes áruk 

szállításával kapcsolatos feladatait, beleértve a veszélyes árukkal kapcsolatos 

események és balesetek bekövetkeztekor végrehajtandó tevékenységeket; és 

 

(2) Ahol értelmezhető, a fenti (a) bekezdés (i) albekezdésében hivatkozott információt 

kezelő ügynökének is biztosítsák. 

 

(b) Az utasok és más személyek tájékoztatása 

 

(1) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a Műszaki utasítások által előírt 

információt közlik, hogy az utasokat figyelmeztessék, hogy milyen típusú árukat nem 

szabad egy repülőgépen szállítaniuk; és 

 

(2) Az üzemben tartó, vagy, ahol értelmezhető, kezelő ügynöke gondoskodjon arról, hogy a 

rakomány átvételi pontjain a veszélyes áruk szállításáról tájékoztatást adó 

figyelmeztetéseket helyezzenek el. 

 

(c) A személyzet tagjainak tájékoztatása. Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az 

Üzemben Tartási Kézikönyvben megadják az információt, amely lehetővé teszi a személyzet 

tagjainak, hogy a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos felelősségeiknek megfelelhessenek, 

beleértve a veszélyes árukat érintő vészhelyzetek esetén végrehajtandó tevékenységeket. 
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(d) A parancsnok tájékoztatása. Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a 

parancsnok a Műszaki utasításokban előírt módon írásos tájékoztatást kapjon. (Lásd az OPS 

1.1065 1. függelék 1. táblázatát az okmányok megőrzési idejéről). 

 

(e) Információszolgáltatás repülő-esemény vagy -baleset esetén 

 

(1) Egy repülőbalesetben részt vevő repülőgép üzemben tartója kérésre biztosítsa a szállított 

veszélyes áru által okozott veszélyek minimalizálásához szükséges valamennyi 

információt. 

 

(2) Egy repülőbalesetben részt vevő repülőgép üzemben tartója a lehető leghamarabb 

tájékoztassa azon ország államának megfelelő hatóságát, amelyben a repülőbaleset 

történt, valamennyi szállított veszélyes áruról. 

 

OPS 1.1220 

Oktatási programok 

 

(a) Az üzemben tartó dolgozzon ki és tartson fenn a Műszaki utasítások által előírt személyzeti 

oktatási programokat, amelyeket a hatóságnak kell jóváhagynia.  
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(b) Veszélyes áruk szállítására állandó engedéllyel nem rendelkező üzemben tartók. Az üzemben 

tartó gondoskodjon a következőkről: 

 

(1) Az általános teher- és csomagkezelésben részt vevő személyzet kapjon oktatást a 

veszélyes árukkal kapcsolatos feladatai végrehajtásáról. Ez az oktatás legalább az 1. 

táblázat 1. oszlopában foglalt területeket tárgyalja és legyen elegendően részletes, hogy 

biztosítsa, hogy tudatában legyenek a veszélyes áruk okozta veszélyeknek, annak, hogy 

hogyan lehet azonosítani őket és hogy milyen előírások vonatkoznak az ilyen áruk 

utasok általi szállítására; és 

 

(2) A következő személyzet: 

 

(i) a személyzet tagjai; 

 

(ii) az utaskezelő személyzet; és 

 

(iii) az üzemben tartó által alkalmazott biztonsági személyzet, akik az utasok és 

csomagjaik vizsgálatával foglalkoznak, 

 

kapjon oktatást, amely legalább az 1. táblázat 2. oszlopában szereplő területeket 

tárgyalja és legyen elegendően részletes, hogy biztosítsa, hogy tudatában legyenek a 

veszélyes áruk okozta veszélyeknek, annak, hogy hogyan lehet azonosítani őket és hogy 

milyen előírások vonatkoznak az ilyen áruk utasok általi szállítására. 
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1. táblázat 

OKTATÁSI 
TERÜLETEK 

1 2 

Általános elvek X X 
Veszélyes áruk korlátozása 

a légi szállításban 
 X 

Csomagok jelölése és 
címkézése 

X X 

veszélyes áruk az utasok 
csomagjaiban 

X X 

Vészhelyzeti eljárások X X 
 

Megjegyzés: „X” jelzi a tárgyalandó területet. 

 

(c) Veszélyes áruk szállítására állandó engedéllyel rendelkező üzemben tartók. Az üzemben tartó 

gondoskodjon a következőkről: 

 

(1) A veszélyes áruk átvételében rész vevő személyzet feladatai ellátásához kapjon oktatást 

és legyen képzett. Ez az oktatás legalább a 2. táblázat 1. oszlopban szereplő területeket 

tárgyalja  és legyen elegendően részletes, hogy a személyzet dönteni tudjon a légi 

szállításra felajánlott veszélyes áruk átvételéről vagy visszautasításáról; 

 

(2) A veszélyes áruk földi kezelésével, tárolásával és rakodásával foglalkozó földi 

személyzet kapjon oktatást, amely képessé teszi a veszélyes árukkal kapcsolatos 

feladatai végrehajtására. Ez az oktatás legalább a 2. táblázat 2. oszlopában foglalt 

területeket tárgyalja és legyen elegendően részletes, hogy biztosítsa, hogy tudatában 

legyenek a veszélyes áruk okozta veszélyeknek, annak, hogy hogyan lehet azonosítani 

ezeket az árukat és hogyan kell őket kezelni és berakodni; 
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(3) Az általános teher- és csomagkezelésben részt vevő személyzet kapjon oktatást, amely 

képessé teszi a veszélyes árukkal kapcsolatos feladatai végrehajtására. Ez az oktatás 

legalább a 2. táblázat 3. oszlopában foglalt területeket tárgyalja és legyen elegendően 

részletes, hogy biztosítsa, hogy tudatában legyenek a veszélyes áruk okozta 

veszélyeknek, annak, hogy hogyan lehet azonosítani őket, hogyan kell őket kezelni és 

berakodni, és hogy milyen előírások vonatkoznak az ilyen áruk utasok általi szállítására; 

 

(4) A hajózószemélyzet tagjai kapjanak oktatást, amely legalább a 2. táblázat 4. oszlopában 

szereplő területeket tárgyalja. legyen elegendően részletes, hogy biztosítsa, hogy 

tudatában legyenek a veszélyes áruk okozta veszélyeknek és annak, hogy hogyan kell 

ezeket repülőgépen szállítani; és 

 

(5) A következő személyzet: 

 

(i) utaskezelő személyzet; 

 

(ii) az üzemben tartó által alkalmazott biztonsági személyzet, akik az utasok és 

csomagjaik vizsgálatával foglalkoznak; és 

 

(iii) a személyzet hajózószemélyzeten kívüli tagjai, kapjanak oktatást, amely legalább 

a 2. táblázat 5. oszlopában szereplő területeket tárgyalja. Az oktatás legyen 

elegendően részletes, hogy biztosítsa, hogy tudatában legyenek a veszélyes áruk 

okozta veszélyeknek és hogy milyen előírások vonatkoznak az ilyen áruk utasok 

általi szállítására vagy általánosabban, repülőgépen történő szállításukra. 
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(d) Az üzemben tartó biztosítsa, hogy a teljes, oktatást kapott személyzet vegyen részt egy 

teszten, hogy ellenőrizzék felelősségeik megértését. 

 

(e) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a teljes, veszélyes árukról oktatást kapott 

személyzet kapjon időszakos oktatást 2 évnél nem hosszabb időközönként. 

 

(f) Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a veszélyes árukról szóló oktatás 

okmányait minden oktatott személyzetre megőrizzék  a fenti (d) albekezdéssel összhangban és 

ahogy azt a Műszaki utasítások előírják.  

 

(g) Az üzemben tartó biztosítsa, hogy kezelő ügynökének személyzetét az 1. táblázat vagy a 2. 

táblázat vonatkozó oszlopával összhangban oktassák. 
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2. táblázat 

OKTATÁSI TERÜLETEK 1 2 3 4 5 
Általános elvek X X X X X 
Veszélyes áruk korlátozása a légi 
szállításban 

X X  X X 

Veszélyes áruk osztályozása X     
Veszélyes áruk listája X X  X  
Általános csomagolási előírások és 
csomagolási utasítások 

X     

Csomagolások leírása és jelölései X     
Csomagolások jelölése és címkézése X X X X X 
Dokumentációk a fuvarozótól X     

Veszélyes áruk átvétele, beleértve 
ellenőrző lista használatát  

X     

Tárolási és rakodási eljárások X X X X  
Sérülés és szivárgás vizsgálata és 
szennyezésmentesítési eljárások 

X X    

A parancsnok tájékoztatása X X  X  
Veszélyes áruk az utaspoggyászban X X X X X 
Vészhelyzeti eljárások X X X X X 

 

 

Megjegyzés: „x” jelzi a tárgyalandó területet.. 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  VL/ds 471 
MELLÉKLET DG C III HU 

OPS 1.1225 

Jelentések a veszélyes árukkal kapcsolatos eseményekről és balesetekről 

 

(a) Az üzemben tartó jelentse a veszélyes árukkal kapcsolatos eseményeket és baleseteket a 

Hatóságnak. Egy első jelentést az eseménytől számított 72 órán belül el kell küldeni, kivéve 

ha kivételes körülmények ezt megakadályozzák. 

 

(b)  Az üzemben tartó ugyancsak jelentse a Hatóságnak a nem bejelentett vagy tévesen bejelentett 

veszélyes árukat, amelyeket a rakományban vagy az utasok poggyászában felfedeztek. Egy 

első jelentést az eseménytől számított 72 órán belül el kell küldeni, kivéve ha kivételes 

körülmények ezt megakadályozzák. 
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S. RÉSZ 

VÉDELEM 

 

OPS 1.1235 

Biztonsági előírások 

 

Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a teljes érintett személyzet ismerje és betartsa 

az üzemben tartó állama védelmi programjainak vonatkozó előírásait. 

 

OPS 1.1240 

Oktatási programok 

 

Az üzemben tartó dolgozzon ki, tartson fenn és hajtson végre jóváhagyott oktatási programokat, 

amelyek lehetővé teszik az üzemben tartó személyzete tagjainak, hogy megfelelően cselekedjenek, 

hogy megakadályozzák a jogellenes beavatkozást, mint amilyen a szabotázs vagy repülőgépek 

jogellenes elrablása és hogy minimalizálják ezeknek az eseményeknek a következményeit, ha 

megtörténnének. Az oktatási program legyen kompatibilis a Nemzeti Légi Biztonsági Programmal. 

A személyzet egyes tagjai rendelkezzenek tudással és szakértelemmel az oktatási program minden 

releváns eleméről. 

 

OPS 1.1245 

Jogellenes beavatkozások jelentése 

 

A repülőgép fedélzetén történt jogellenes beavatkozást követően a parancsnok, vagy távollétében az 

üzemben tartó késedelem nélkül nyújtson be jelentést egy ilyen cselekményről a kijelölt helyi 

hatóságnak és az üzemben tartó állama Hatóságának. 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  VL/ds 473 
MELLÉKLET DG C III HU 

OPS1.1250 

Repülőgép-átkutatási ellenőrző lista 

 

Az üzemben tartó gondoskodjon arról, hogy legyen a fedélzeten egy ellenőrző lista egy bomba vagy 

improvizált robbanószerkezet (IED) kutatása során követendő eljárásokról szabotázs gyanúja esetén 

és a repülőgép elrejtett fegyverek, robbanóanyagok és egyéb veszélyes eszközök utáni átkutatásáról, 

ha megalapozott gyanúja áll fenn, hogy a repülőgép jogellenes beavatkozásnak lehet kitéve. Az 

ellenőrző listát támogassa egy útmutatás a megfelelő tennivalókról, ha a fedélzeten bombát vagy 

gyanús tárgyat találnának és a repülőgépre jellemző legkisebb kockázatú helyről egy bomba 

számára, ha a típusbizonyítvány birtokosa ezt megadta. 

 

OPS 1.1255 

A hajózószemélyzet fülkéinek biztonsága 

 

(a) Minden olyan repülőgépen, amely el van látva hajózószemélyzeti fülke ajtóval, ez az ajtó legyen 

zárható, és álljanak rendelkezésre vagy készüljenek a Hatóság számára elfogadható eszközök és 

eljárások, amelyekkel a légiutaskísérő-személyzet értesíteni tudja a hajózószemélyzetet az 

utastérben folyó gyanús tevékenységről vagy a biztonsági előírások megsértéséről. 
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(b) Minden 45 500 kg feletti legnagyobb engedélyezett felszálló tömegű vagy 60-nál nagyobb 

maximális engedélyezett utasülésszámú utasokat szállító repülőgép legyen ellátva egy 

jóváhagyott hajózószemélyzeti fülke ajtóval, amely zárható és nyitható minden egyes 

pilótaülésből és amelynek kialakítása képessé teszi a vonatkozó visszamenőleges hatályú 

légialkalmassági üzemeltetési követelmények betartására. Ennek az ajtónak a kialakítása ne 

akadályozza a vészhelyzeti műveleteket, ahogy azt a visszamenőleges hatályú 

légialkalmassági üzemeltetési előírások megkövetelik. 

 

(c) Minden repülőgépen, amely el van látva a (b) albekezdéssel összhangban egy 

hajózószemélyzeti fülke ajtóval: 

 

(1) ezt az ajtót be kell csukni a hajtóművek felszálláshoz történő elindítása előtt és be kell 

zárni, ha biztonsági eljárás vagy a parancsnok megköveteli, amíg a leszállás után a 

hajtóműveket le nem állítják, kivéve, ha jogosult személyek a Nemzeti Légi Biztonsági 

Programmal összhangban belépés vagy kilépés céljából szükségesnek ítélik meg; 

 

(2) eszközökről kell gondoskodni, hogy mindegyik pilótaülésből olyan mértékben 

figyelemmel lehessen kísérni a hajózószemélyzeti fülke előtti területet, hogy 

azonosítani lehessen a személyeket, akik be kívánnak lépni a hajózószemélyzeti 

fülkébe és hogy észlelni lehessen a gyanús viselkedést vagy a potenciális fenyegetést. 

 

______________ 
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I. Bevezetés 

 

A Tanács 2006. március 9-én az együttdöntési eljárás (az EK-Szerződés 251. cikke) keretében 

elfogadta a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások 

összehangolásáról szóló 3922/91/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és 

tanácsi rendeletre (EU-OPS) irányuló módosított bizottsági javaslatról szóló közös álláspontját. 

 

A javaslat célja különösen az Egyesült Európai Légügyi Hatóság által meghatározott, nem kötelező 

erejű egységes légügyi előírások – üzemeltetési szabványok (JAR-OPS) kötelező erejű uniós 

(közösségi) jogba való átültetése. A rendeletjavaslatra ezért gyakran „EU-OPS” rendeletként 

hivatkoznak. 

 

A Bizottság 2000 márciusában terjesztette elő az eredeti rendeletjavaslatot. Az Európai Parlament 

2001. januári első olvasatát követően és a tanácsi szervekben folytatott megbeszélésekre 

figyelemmel 2002 februárjában a Bizottság módosított javaslatot terjesztett elő. 

 

Az Európai Parlament — mivel úgy ítélte meg, hogy ez a módosított javaslat jelentősen különbözik 

a Bizottság eredeti javaslatától — úgy határozott, hogy az első olvasat során második véleményt ad. 

A kérdés előadója, Brian Simpson javaslatának megfelelően az Európai Parlament 2002 

szeptemberében csak egyetlen, de jelentős módosítást nyújtott be, „a repülési idő korlátaira” 

vonatkozóan. 

 

E módosítás benyújtását követően, valamint a Tanács és annak szervei által „a légiutas-kísérő 

személyzetre” vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatban végzett munkára figyelemmel, a Bizottság 

2004 februárjában az EU-OPS rendeletre irányuló felülvizsgált módosított javaslatot terjesztett elő.  

 

A Tanács (Közlekedés, Távközlés és Energia) 2004. december 10-i ülésén részleges politikai 

megállapodásra jutott a felülvizsgált módosított javaslatról. Ez a részleges politikai megállapodás a 

cikkekre, valamint a III. melléklet „O.” (légiutas-kísérő személyzet) és „Q.” (a repülési idő korlátai) 

részére vonatkozott. 
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A Tanács szervei 2005 júniusában megállapodásra jutottak a III. melléklet többi részéről, azaz az 

A–N., valamint a P., R. és S. részről. 

 

A szöveg egészének a jogász-nyelvész szakértők általi felülvizsgálatát követően a Tanács elfogadta 

a közös álláspontot. E közös álláspont kialakítása során a Tanács kellően figyelembe vette az 

Európai Parlament első olvasatban adott véleményét. 

 

A Tanács figyelembe vette továbbá a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét. 

 

 

II. A közös álláspont elemzése 

 

1. Általános észrevételek 

 

A Tanács egyetértett a bizottsági javaslat fő irányaival. Bizonyos pontokon azonban — általában az 

egyértelműség, egyszerűség és könnyebb érthetőség érdekében — a Tanács a szöveg módosítása 

mellett döntött. 

 

A cikkek tekintetében a Tanács néhány változtatást hajtott végre a 8. cikkben foglalt rugalmassági 

előírásokban. Különösen e cikk (4) bekezdésében a Tanács bővítette a tagállamok lehetőségeit arra, 

hogy bizonyos üzemeltetési szabványokkal kapcsolatos rendelkezéseket fogadjanak el vagy 

tartsanak fenn addig, amíg a tudományos ismereteken és a legjobb gyakorlatokon alapuló közösségi 

szabályokat nem állapítják meg. 

 

A 8a. cikk tekintetében a Tanács úgy határozott, hogy a III. melléklet Q. (a repülési idő korlátai) és 

adott esetben O. (légiutas-kísérő személyzet) részének rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésétől 

számított három éven belül tudományos és orvosi szempontból értékelni kell.  A Tanács úgy 

határozott, hogy e feladat elvégzésére utasítja az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséget (EASA). 

A Tanács úgy határozott továbbá, hogy az EASA segítse a Bizottságot a Q. rész alkalmazandó 

műszaki rendelkezéseinek módosítására irányuló javaslatok előkészítésében. 
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A Tanács úgy határozott, hogy — tekintettel az új műszaki szabályokkal való harmonizációhoz 

szükséges időre — a tagállamoknak a rendelet hatálybalépésétől számított 18 hónap (és nem a 

Bizottság által javasolt, a hatálybalépéstől számított 6 hónap) elteltével kell alkalmazniuk a III. 

mellékletet. 

 

A III. mellékletben a Tanács néhány változtatást hajtott végre annak érdekében, hogy a szöveg 

teljes mértékben összhangban legyen a JAR-OPS 1 8. módosított változatával, valamint annak 

érdekében, hogy a Bizottság által javasolt szöveg egyértelműbbé és pontosabbá váljon. 

 

A Tanács tudatában van annak, hogy a műszaki fejlődés, a változó körülmények és a szövegnek a 

politikai megállapodást követő véglegesítéséhez szükséges idő miatt a III. melléklet szövege 

bizonyos kérdésekben már a közös álláspont elfogadásakor javításra szorult.  Tekintettel a szöveg 

terjedelmére, az is előfordulhat, hogy egy-két helyen még nem helyesen szerepel valamely 

hivatkozás. A Tanács véleménye szerint azonban valamikor véglegesíteni kellett az e szöveggel 

kapcsolatban végzett munkát. Ezért a Tanács örömmel értesült arról, hogy a Bizottság munkatársai 

a rendelet hatálybalépésétől számított lehető legrövidebb időn belül bizottsági eljárás keretében 

megkezdik a szöveg további javításával és aktualizálásával kapcsolatos munkát, és ezzel 

összefüggésben gondosan fontolóra veszik a néhány tagállam által már benyújtott módosító 

javaslatokat. 

 

 

2. A Parlament módosításai 

 

Az Európai Parlament 2002. szeptember 3-i véleménye a szövegnek egy jelentős, „a repülési idő 

korlátaival” kapcsolatos módosítással való kiegészítésére vonatkozott.  A Bizottság úgy határozott, 

hogy e módosítás szövegét, bár kissé más megfogalmazásban, belefoglalja a felülvizsgált 

módosított javaslatába. A Tanács szintén elfogadta az Európai Parlament módosítását, de úgy 

határozott, hogy kisebb finomításokat végez a szövegen annak érdekében, hogy az jobban 

összhangban legyen a légi közlekedés mai világának társadalmi és gazdasági realitásaival, valamint 

annak érdekében, hogy néhány rendelkezés egyértelműbbé váljon.  
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III. Következtetések 

 

A Tanács úgy ítéli meg, hogy a közös álláspont szövege megfelelő és kiegyensúlyozott. Az Európai 

Parlament első olvasatban javasolt módosításával kapcsolatban a Tanács megállapítja, hogy ezt a 

módosítást, néhány kisebb finomítással, teljes egészében belefoglalták a szövegbe.  A Tanács 

véleménye szerint tehát a közös álláspont szövege biztosítja a Parlament módosításában foglalt cél 

elérését. 

 

A Tanács ösztönzi az Európai Parlamentet a közös álláspont szövegének a jelenlegi formában való 

elfogadására annak érdekében, hogy a rendelet hamarosan hatályba léphessen. Ezzel 

összefüggésben, különösen a III. melléklet Q. (a repülési idő korlátai) és adott esetben O. (légiutas-

kísérő személyzet) része tekintetében, a Tanács felkéri az Európai Parlamentet annak figyelembe 

vételére, hogy ezeket a részeket rövidesen az EASA által elvégzendő tudományos és orvosi 

értékelésnek vetik alá.  
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b) a Tanács indokolása 
- A nyilatkozat szövege 

 
 

Svédország nyilatkozata a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a 

közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló 3922/91/EGK tanácsi rendelet (EU-OPS) 

módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított bizottsági 

javaslatról 
 

Svédország a Q. rész kivételével támogatja a javasolt rendelet valamennyi részének tartalmát. 

Svédország véleménye szerint nem egészen egyértelmű, hogy a repülési idő korlátozásaira 

vonatkozó rendelkezések alkalmazása biztosítaná a repülésbiztonság megfelelő, összehangolt 

szintjét. 
 

Ezért Svédország úgy döntött, tartózkodik a szavazástól. 

 

________________________ 
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Háttér 

A javaslatnak az EP és a Tanács felé történt továbbításának 
időpontja(COM(2000) [121] végleges – [2000]/[0069] COD 
dokumentum) 

[2000. március 24.] 

A Gazdasági és Szociális Bizottság véleményének időpontja [2000. október 19.] 

Az Európai Parlament első véleményének időpontja, első 
olvasat 

[2001. január 18.] 

A módosított javaslatnak az EP és a Tanács felé történt 
továbbításának időpontja(COM(2002) [30] végleges – 
[2000]/[0069] COD dokumentum) 

[2002. február 4.] 

Az Európai Parlament második véleményének időpontja, első 
olvasat 

[2002. szeptember 3.] 

A felülvizsgált módosított javaslatnak az EP és a Tanács felé 
történt továbbításának időpontja(COM(2004) [73] végleges – 
[2000]/[0069] COD dokumentum) 

[2004. február 12.] 

A Tanácson belüli részleges politikai megegyezés (minősített 
többség) időpontja 

[2004. december 10.] 

A közös álláspont elfogadásának időpontja [2006. március 9.]] 

1. A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK CÉLJA 

1.1. A második légi közlekedési liberalizációs csomag 1989-es kidolgozásakor a Tanács 
és a Bizottság megállapodtak, hogy a Közösség légi közlekedési politikájának ki kell 
terjednie a polgári légi közlekedésre alkalmazandó szabályozási keret 
harmonizálására is annak érdekében, hogy fenntartható legyen a légi közlekedés 
biztonságának magas szintje, és biztosított legyen a légifuvarozók közötti 
tisztességes verseny. Ezzel összefüggésben a Közösség elfogadta a polgári légi 
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közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások 
összehangolásáról szóló, 3922/91/EK rendeletet, melynek célja, hogy a légi 
járművek tervezése, gyártása, üzemeltetése és karbantartása terén, valamint az 
ezekkel foglalkozó személyzetre és szervezetekre vonatkozóan harmonizált 
szabályokat vezessen be és aktualizáljon. 

1.2. 2000 márciusában a Bizottság benyújtott a Tanácshoz egy javaslatot az említett 
rendelet módosítására, hogy belefoglaljanak olyan üzemeltetési szabályokat, melyek 
célja a légi járművek megfelelő biztonsági feltételek melletti működésének 
biztosítása1. A légifuvarozókra vonatkozó ezen szabályok alapját a Társult Légügyi 
Hatóságok (Joint Aviation Authorities – JAA) által már megfogalmazott szabályok 
képezték2. 

1.3. Mivel a 3922/91/EGK rendeletet módosító ezen első javaslattal a Tanács nem értett 
egyet, 2004 februárjában a Bizottság módosított javaslatot terjesztett elő a 
3922/91/EGK rendelet módosítására, figyelembe véve különösen a Tanács és a 
Parlament által az eredeti javaslat megvizsgálása során tett észrevételeket. 

1.4. Ennek megfelelően az új bizottsági javaslat magában foglalta a légiutas-kísérő 
személyzetre vonatkozó minimumkövetelményeket3, amelynek tagjait most már 
minősíteni kell, ahogyan ez az Egyesült Államokban már gyakorlat, és ahogyan 
ennek szükségességére az érintett személyzet és az ágazat egy része is felhívta a 
figyelmet. E minimumkövetelmények a személyzetre vonatkozó szabályok 
szigorításával hozzájárulnak a légi közlekedés biztonságának növekedéséhez. 
Ezenkívül megkönnyítik majd a személyzet mobilitását egy teljes mértékben 
liberalizált légi közlekedési piacon belül. 

1.5. Az új bizottsági javaslat a repülőszemélyzetre vonatkozóan magában foglalt egy 
repülési időt korlátozó szabályozást, ahogyan azt az Európai Parlament kérte, aki 
aggodalmát fejezte ki a tagállamokban ezzel kapcsolatban fennálló eltérések miatt. 
Valóban, a pilóták szakmai szövetségei és számos légifuvarozó régóta erőteljesen 
kifogásolta ezen eltéréseket, melyek hátrányos hatással járnak a biztonságra és a 
verseny rendes működésére: 

– Számos légiközlekedési baleset kivizsgálása során megállapították, hogy a 
balesethez egyik tényezőként a személyzet fáradtsága is hozzájárult. 

                                                 
1 Ezen üzemeltetési szabályok a következőkre vonatkoznak: az üzemeltetők tanúsítása, a légi járművek 

üzemeltetése és karbantartása, valamint a személyzet képzése. 
2 A Társult Légügyi Hatóságok harminchét európai ország – ideértve az EU huszonöt tagállamát is – 

nemzeti légügyi hatóságainak társulása, melyet a légi közlekedés harmonizált biztonsági előírásainak 
kialakítása érdekében hoztak létre. 

3 A minimumkövetelményeket a tagállamok kiegészíthetik szigorúbb előírások elfogadásával. A légiutas-
kísérő személyzetre vonatkozó minimumkövetelmények az életkorra, fizikai állapotra és a szakképzésre 
terjednek ki.  
Minimumkövetelményt lehetne megállapítani például a képzés minimális tartalmára vagy az alsó 
korhatárra. A tagállamok azonban szigorúbb szabályokat is megállapíthatnak (átfogóbb képzés vagy 
magasabb korhatár előírása). Hasonlóan minimumkövetelményt lehetne megállapítani a személyzet 
minimális pihenőidejére, melyet a tagállamok csak növelhetnek, de nem csökkenthetnek, vagy a 
maximális repülési időre. Azon nemzeti szabályok, melyek hosszabb maximális repülési időt tesznek 
lehetővé, nem lennének összeegyeztethetőek a minimumkövetelménnyel, míg a rövidebb maximális 
repülési időt lehetővé tevő nemzeti szabály összeegyeztethető lenne.  
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– A repülési időre vonatkozó nemzeti szabályozások egyes esetekben felületesek, és 
lehetővé teszik, hogy a légifuvarozók az érintett személyzetet túlságosan hosszú 
ideig dolgoztassák a biztonság és a szigorúbb szabályok alatt álló társaságok 
rovására. 

A repülési időre vonatkozóan a bizottsági javaslatban foglalt rendelkezések 
minimumkövetelmények formáját öltik, melyeknél a tagállamok szabad belátásuk szerint 
szigorúbb szabályokat is megállapíthatnának. Ezenkívül elég rugalmasak ahhoz, hogy 
lehetővé tegyék speciális nemzeti helyzetek figyelembevételét. 

2. MEGJEGYZÉSEK A KÖZÖS ÁLLÁSPONTRÓL 

2.1. A Tanács közös álláspontjában megjegyzi, hogy a Parlament által javasolt módosítást 
néhány kisebb finomítással teljes mértékben átvették. A Bizottság egyetért azzal, 
hogy e kisebb kiigazítások bevezetésével a Tanács közös álláspontjának szövege 
biztosítja, hogy a Parlamenti általi módosítás elérje a kívánt célját. 

2.2. A Bizottság egyetért a Tanács közös álláspontjával, és elfogadja, hogy a Tanács 
egyetért a bizottsági javaslat fő vonalaival, noha a világosság és az egyszerűség 
szükségességére hivatkozva néhány kérdésben úgy döntött, hogy módosítja a 
szöveget a szöveg olvashatóságának megkönnyítése érdekében. 

2.3. A cikkek tartalma:  

– A Tanács néhány változtatást eszközölt a 8. cikkben foglalt rugalmassági 
rendelkezésekben, nevezetesen a (4) bekezdésben, melyben a Tanács kiszélesítette 
a tagállamok előjogát arra, hogy addig, amíg nem kerül sor tudományos alapokon 
és a bevált gyakorlatokon alapuló közös szabályok közösségi szinten való 
elfogadására, rendelkezéseket fogadjanak el vagy tartsanak fenn nagyon 
korlátozott számú OPS-rendelkezésekkel (a polgári légi közlekedés területén a 
műszaki előírások és a közigazgatási eljárások) kapcsolatban. A Bizottság szerint 
ez elfogadható kompromisszum különösen azért, mert e területen a szabályoknak 
való megfelelés eszközei eltérhetnek egymástól anélkül, hogy ez szükségszerűen 
veszélyeztetné a biztonság szintjét. Továbbá a Bizottság nemrég terjesztett elő egy 
új javaslatot4, mely többek között megbízza az Európai Repülésbiztonsági 
Ügynökséget, hogy e területek mindegyikén dolgozza ki a végrehajtási 
szabályokat. 

– A 8a. cikkben a Tanács azt javasolja, hogy a III. melléklet Q. alrészének (a 
repülési idő korlátozása) és adott esetben O. alrészének (légiutas-kísérő 
személyzet) rendelkezéseit értékeljék tudományos és orvosi nézőpontból a 
rendelet hatálybalépését követő három éven belül. Továbbá a Tanács szerint az 
Európai Repülésbiztonsági Ügynökséget kell megbízni e munka végrehajtásával, 
valamint azzal, hogy adott esetben segítse a Bizottságot a Q. alrész műszaki 
rendelkezéseinek módosítására irányuló javaslatok kidolgozásában. A Bizottság 

                                                 
4 A polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 

létrehozásáról szóló, 2002. július 15-i 1592/2002/EK rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslat (COM(2005)[579] végleges dokumentum – [2005]/[0228]COD). 
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ezt elfogadhatónak tartja, különösen, mivel egyezik az Ügynökség hatásköreinek 
kiterjesztésére irányuló párhuzamos kezdeményezésével (lásd fentebb). 

– A Tanács kifejti, hogy mivel időre van szükség ahhoz, hogy alkalmazkodjanak az 
új műszaki szabályokhoz, a tagállamoknak a III. mellékletet a rendelet 
hatálybalépését követő 18 hónap (és nem a Bizottság által javasolt 6 hónap) 
elteltével kell alkalmazniuk. A Bizottság elfogadhatónak tartja ezt a 
kompromisszumot. 

– A Tanács a szöveg világosabbá és pontosabbá tételére hivatkozva magában a III. 
mellékletben is eszközölt néhány módosítást, hogy a szöveget teljesen összhangba 
hozza a JAR–OPS 1. 8-as módosításával. A Bizottság számára ez is elfogadható. 

2.4. A Bizottság egyetért a Tanács közös álláspontjában megfogalmazott véleménnyel, 
miszerint a modern légi közlekedés területén a fejlődő technika és a változó 
körülmények miatt, valamint tekintettel a jelenlegi szöveg véglegesítéséhez 
szükséges intézményközi tárgyalások hosszúságára, a III. mellékletet néhány ponton 
már most javítani lehetne. Az e terjedelmes szöveggel kapcsolatban elvégzett hosszú 
munka azonban most már elégséges ahhoz, hogy a szöveget jelenlegi állapotában 
véglegesítsék. 

2.5. E tekintetben a Bizottság újra megismétli, hogy szolgálatai a rendelet hatálybalépése 
után a komitológiai eljáráson belül – amint lehetséges – megkezdik a munkát a 
szöveg további finomítása és aktualizálása érdekében, és alaposan megfontolják azon 
kezdeményező módosító javaslatokat, melyeket egyes tagállamok már be is 
nyújtottak. 

Következtetések 

A Bizottság megállapítja, hogy a 2006. március 9.-én elfogadott közös álláspont 
messzemenően összhangban van az Európai Parlament első olvasatban adott véleményével. A 
Bizottság továbbá megelégedését fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a Tanács szövegével 
kapcsolatban hosszú viták után megfelelő és kiegyensúlyozott kompromisszumot sikerült 
találni. A Bizottság így el tudja fogadni közös álláspontot. 

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA 

A Bizottság a Tanáccsal együtt a közös álláspont elfogadásának alkalmával nyilatkozatot tett 
(lásd az I. mellékletet). 
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MELLÉKLET 

A Bizottság és a Tanács nyilatkozata a 8a. cikkre vonatkozóan 

A Bizottság javaslatot terjesztett elő az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a polgári 
repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 
létrehozásáról szóló 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosítására, hogy 
kiterjesszék alkalmazási körét a légiüzemeltetőkre és a személyzet számára kiadott 
engedélyekre. Az e javaslatról hozott határozat lehetővé teszi majd az Európai 
Repülésbiztonsági Ügynökség számára a 8a. cikkben említett értékelés elvégzését. A Tanács 
vállalja, hogy az erre vonatkozó javaslatot elsőbbséget élvezve vizsgálja meg. 
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