
Jó napot, kollégák!



Szabályozási kérdések
(ICAO – provisions)

(EU – regulation)

Mudra István©

ICAO koordinátor és NCMC



Érdekes „találatok”…
(Forrás: Google Search: „paragraph”)



1944 december eleje:
• Magyarország a háború kellős közepén (a front kb. az Esztergom-

Budapest ((¾-ig ostromgyűrűbe zárva)) -Székesfehérvár-Siófok-Dombóvár-
Pécs vonalon)

• az Ardennek-i csata  „előestéje” (a szövetségesek a Német Birodalom 
határánál) 

• A Baltikumot  épp ekkor foglalják el/vissza a szovjetek
• Óriási igény a tömeges ember- és anyagszállításra
• HIHETETLEN nagy mennyiségi, ÓRIÁSI technikai fejlődés  a 

légiközlekedésben
• Egymásra épülő, egymásért dolgozó, egymást „húzó” 

szakterületek (repülés, ATC, repülőtér) 
• Összefogás és eredményesség
• Hierarchia és rend…

„serva ordinem et  ordo servabit te”

Az ICAO megalakulásának időbeli környezete



ICAO és az Annex-ek…

– Az ICAO elődje: Int’l Commission for Air Navigation (ICAN)
• (1903, Berlin – 8 ország, 1906, Berlin – 27 ország, 1912, London – ICAN) 

– 1944. XII. 7.,  55 meghívott, 52 aláíró állam: az ICAN PICAO-vá lesz; 
– 1945-47. között: Provisional ICAO (PICAO) jogi létezése
– 1947. június 6-án, a 26. ratifikáció után: ICAO!!!
– A Chicago-i Egyezmény (Convention) és Függelékei
– Ma: az ICAO Doc7300 tartalmazza (a 9. módosítással érvényes)
– ma 19 Annex van
– Magyarország: 1969. IX. 30 – csatlakozási okmány az USA 

kormányához benyújtva;
• Áldjuk elődeink döntését, kár, hogy azóta elmulasztottunk sok mindent…

– Egységesítés és harmonizálás a repülés minden területén
– Fokozatos fejlődés, az Annex-ek a kihívásokra válaszolnak
– A meglévő 19 Annex összesen 28 kötetet/részt takar 

• RMK: 2: Annex 3, 14, 16; 3: Annex 6;  5: Annex 10;

– (Rövid leírásuk és történetük a következőkben)



•

1st PICAO Közgyűlés, 1. nap, 1946. május 21. 

PICAO – NAT Route Service Conference (Dublin, 1946. III.)

ICAO – 38. Közgyűlés, 
(Montreal, 2013. 

szeptember vége)



International Civil Aviation Organization

UN

A szervezet



• Jelenleg: 192 tagállam  (utolsóként: Tuvalu, 2017. novemberében)

– ENSZ 193 tagállamból nem ICAO tag: Dominica és 
Liechtenstein), de tag még: Cook Islands

– További nem tagok: Vatican City, Hegyi Karabah, Somaliland (politikailag 
nem elismert állam-alakulatok)

• HQ: Montreal, Canada

• Régiókra osztva:
– Paris (EUR/NAT) – Mo.
– Dakar (AFI, Ny és Central)
– Nairobi (AFI, K és D)
– Cairo (MID)
– Bangkok (APAC)
– Lima (SAM)
– Mexico City (NAM,CAR)

A szervezet

(Lásd a köv. slide-ot a Régiókról…)





Hierarchia

• Tagállamok

• Közgyűlés 

• Tanács (36 tag)

• Titkárság és 
Léginavigációs
Bizottság (ANC – 19 fő)

• Panel-ek és 
bizottságok

• Dokumentum-rendszer

Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, 
President, Council

NG



Főtitkár és szervezete 
• Legal Affairs and External Relations Bureau

• Air Transport Bureau
– Economical, ENVIR, SEC/FAL

• Air Navigation Bureau
– Safety, Air Navigation, Monitoring & Oversight

• Technical Cooperation Bureau
– Field Ops, Procurement, Field personnal sections

• Bureau of Administration and Services
– HR, IT, Gen.Admin., Languages and Publications

• Regional Offices (7, + pekingi alrégiós iroda - 2013)
• Chiefs of Finance Branch, Internal Audit, Global Av. Training, 

Etics, Communications (offices)

Raymond Benjamin, former SG
(2015. július 31-ig)

(5 igazgató, 7 regionális igazgató) 

F

Az új főtitkár (first-ever woman): 
Dr. Fang Liu, Kína;  (2015. 

augusztus 1-jétől) 



Az EUR/NAT Régió

•56 állam a régióban (köztük: Algéria, Marokkó, 

Tunézia és Izrael)

•Párizs (Neuilly-sur-Seine)

Luis Fonseca de Almeida, 
Regional Director

P



Az Annex-ek kiadásának idővonali „története” 



Az ICAO Annex-ek az államok jogalkotói és jogalkalmazói számára
írnak elő kötelezettségeket… és SARPS-okat (1)

• Annex 1 – Személyi alkalmasság 
❖ A repülésben résztvevő főbb személyek, pl. hajózók /pilóták, fedélzeti mérnökök, navigátorok/, a légiforgalmi 

irányítók, a karbantartó technikusok, stb.)  képzési, gyakorlati, orvosi alkalmassági követelményei, útmutatások 
ezek megvalósítására, a humán tényező figyelembe vétele mellett

• Annex 2 – Repülési szabályok
❖ Műszeres, látásos repülési körülmények, szabályok (VMC/IMC, VFR/IFR); a repülés végrehajtásának alapvető 

kötelmei /elsőbbség, útirány-jog, stb…/, repülési terv, légijárművek elfogásának szabályai, stb., stb.; 

• Annex 3 – Meteorológiai Szolgálatok a nemzetközi légiközlekedés céljaira 
❖ Az útvonalakon és a repülőtereken való repülési működés biztonsága, szél irány/sebesség, látástávolság, 

felhőzet, légnyomások repülésre nézve veszélyes met. jelenségek előfordulás, hatásai, magassági szél; stb., stb., 
az ezekkel kapcsolatos SARPS-ok;

• Annex 4 – Légiforgalmi térképek
❖ Valamennyi, a légiforgalomban használatos térkép szabványai, alkalmazandó jelei, jelölései, körzetek, műszeres 

leszállások/indulások térképei (SID-ek, STAR-ok), akadálytérképes, látvarepülési térképek, parkolási,gurulási, 
stb…;

• Annex 5 – A földi és légi üzemelésben használandó mértékegységek
❖ Alapvetően az SI-rendszer irányába, de még mindig az angolszász mértékegységek leírása, szabványos 

meghatározások (pl. méter: „Metre (m). The distance travelled by light in a vacuum during 1/299 792 458 of a second.”, a 
különböző nagyságrend-jelölő előtagok meghatározása (pl. exa 1018, atto 10-18), stb.

• Annex 6 – Légijármű üzemeltetése 
❖ A nemzetközi  (I) kereskedelmi forgalomban, az (II) általános célú repülésekben és a (III) helikoterek nemzetközi 

üzemelésben résztvevő légijárművek üzemeltetésének szabályai  (pl. az üzemeltetés szélső határainak 
meghatározása)



Az ICAO Annex-ek az államok jogalkotói és jogalkalmazói számára
írnak elő kötelezettségeket… és SARPS-okat (2)

• Annex 7 – Légijárművek nemzeti hovatartozása és lajstromba vétele
❖ A légijárművek osztálybasorolása, azonosíthatósága, illetve nemzetiségi hovatartozása meghatározhatóságának 

szabályai (felségjel /=pl. ország címer, zászló/, lajstromjel /országkód: HA-xxx, D-xxxx, OE-xxx), nemzeti regiszter 
kötelezettsége, és pl. tűzálló anyagból készített azonosítási tábla /plate/ minden légijárművön, angol nyelvű 
szertifikáció

• Annex 8 – Légijárművek légialkalmassága
❖ A  légijárművek tervezésének, építésének és üzemeltetése szabályainak a lajtromozó állam szerinti 

követelmények szerinti megfeleltetése szabályai, ami alapján a légijármű megfelel a repülésre való 
alkalmasságát bizonyító légialkalmassági szertifikácónak.; stb.;

• Annex 9 – Megfeleltetés
❖ A légijárművek üzemeltetéséhez tartozó, a különféle szabályozóknak való megfelelés dokumentációs 

követelményei, utazási, szállítási dokumentumok, mindenféle normálistól eltérő utas szállíthatósága, kezelése 
dokumentumai, stb., stb.; pl. a hajózók vagy a hatósági felügyelők ID-je tartalma, kinézete, stb.; 

• Annex 10 – Légiforgalmi távközlés
❖ Valamennyi, a légiforgalomban használatos táv/hírközlő, hang- és digitális kommunikációs, navigációs , 

légtérfelderítő, repülőtéri felszínt felügyelő, összeütközési megelőző rendszerrel szemben támasztott 
követelmények, (pl. rádiók, ILS, GNSS-rendszer, rádiófrekvencia-tartományok, felhasználásuk, stb….), a 
rádiótávbeszélés eljárásai, digitális adatkapcsolati rendszerek, stb. alkalmazásának szabályai;

• Annex 11 – Légiforgalmi szolgálatok 
❖ A légiforgalmi (ATS, riasztó) szolgálatok szükségessége, rendszere, létrehozása, hatáskörei,  szolgáltatásai, 

koordinációs kötelmek, illetve az általuk használt légterek,útvonalak, jelentőpontok stb., elnevezésének elvei, 
tartalék megoldások tervezése a szolgáltatások fenntartásához, stb…;



Az ICAO Annex-ek az államok jogalkotói és jogalkalmazói számára
írnak elő kötelezettségeket… és SARPS-okat (3)

• Annex 12 – Kutatás és mentés 
❖ A kutatás-mentésben résztvevő szolgálatok leírása, feladataik, koordinációjuk, központjaik, felkészülésük és 

operatív eljárásaik, gyakorlataik, illetve a bajbajutottak, valamint a kutatás-mentést végzők által használható 
jelzések;

• Annex 13 – Légijármű balesetek és események kivizsgálása 
❖ A  bekövetkezett balesetek/események vizsgálatának szabályai (pl. bizonyítékok megőrzése, helyszíni 

vizsgálatok végrehajtása, a különböző szereplők (pl. gyártó, lajstromozó, üzembentartó ország képviselői) 
bevonása,  jelentések készítése, köröztetése,  megelőző intézkedések, ajánlások kiadása, stb., stb.);

• Annex 14 – Repülőterek és helikopter-repülőterek 
❖ A repülőterek és heliport-ok tervezésével, építésével és üzemeltetésével kapcsolatos minden SARPs; a 

akadálykorlátozási felületek, futópályák, gurulóutak, előterek, stb. kialakítása, jelölései, földi légiforgalmi 
fénytechnika, vizuális segédeszközök, repülőtéri szolgálatok szervezése, tervezése, működtetése (benne pl.  a 
kényszerhelyzetei, vadvédelmi, előtér-menedzsmenti, stb.,. Szolgálatok minimális követelményei), stb., stb.;

• Annex 15 – Légiforgalmi Tájékoztató Szolgálatok
❖ A légiforgalom számára fontos mindennemű előzetes, és menet közbeni tájékoztatás a légiforgalmi adatokban,  

működésükben beállt változásokról, az légiforgalmi tájékoztató kiadványok (AIP), illetve  légijármű személyzetek 
számára szóló tájékoztatások (NOTAM-ok, stb.) kiadása, kezelése, az adatok pontosságának, rendelkezésre 
állásának  szavatolása, stb., stb.;

• Annex 16 – Környezetvédelem
❖ A légijármű zaj, a légiközlekedés okozta káros-anyag kibocsátás (emisszió) kérdésköreivel, keletkezésük, 

csökkentésük lehetőségeivel foglalkozik, külön kezelve a szubszónikus és a légcsavaros légijárműveket, illetve 
helikoptereket, a zaj monitorrendszerrel való mérésének, illetve a zaj kezeléséhez szükséges  kiegyensúlyozott 
megközelítés módszertanának ügyét, valamiunt a hajtóművekkel szembeni gyári követelményeket; stb., stb…;



Az ICAO Annex-ek az államok jogalkotói és jogalkalmazói számára
írnak elő kötelezettségeket… és SARPS-okat (4)

• Annex 17 – Biztonság: /Légiközlekedés-védelem = security/ - a nemzetközi polgári 
repülés jogellenes beavatkozással szembeni védelme 

❖ A polgári repülés operatív  kérdéseit kezelő Annex-ek körének „kakukktojása”, és bár kezelését illetően nem, de 
lehetséges hatásait tekintve szoros része a tevékenységnek. A konkrét kényszerhelyzeti kategória kezelésének 
főleg megelőzést szolgáló elemei kerültek rögzítésre a belépési engedélyektől a csomagkezelésen, a légiforgalmi 
szolgálaton át  a repülőtér tevékenységéig bezárólag;

• Annex 18 – Veszélyes áruk légi úton való biztonságos szállítása 
❖ A  veszélyt jelentő szállítások kapcsán az engedélyezett, tiltott és speciálisan kezelendő szállításról, a 

szállítmányok megjelöléséről, a különböző résztvevő szereplők (szállító, üzemeltető cégek) kötelezettségeiről, 
és nem utolsó sorban a kapcsolódó képzési követelményekről szól;

• Annex 19 – Repülésbiztonság-menedzsment rendszer 
❖ A repülésbiztonság valamennyi Annex-et érintő kérdéseinek management-jét, az állam, és a különböző 

érdekszereplők feladatait, kötelmeit, a rendszerszintű, tudatos működés környezetét írja le az anyag.

A következő?

– Annex 20 – utasok jogai (passengers’ rights)??? 



Az Annex-ek tartalma



SARPs
= Standards and Recommended Practices



Példa az ICAO Annex 11-ből



Példa az ICAO Annex 11-ből

Szabvány

Ajánlott gyakorlat



További 
részletek…



További 
részletek…



Nem „csak úgy”, hirtelen ötletből 
történik az ICAO szabályozás…



Az alapállapot



Ahol  már 
tudomásunk 

van…



Strukturált rendszer

(példaképpen az Annex 19 kiadásának utolsó  lépései, nagyon leegyszerűsítve)



Vagyis (lásd Annex 19 esetét elébb):

• Március: elfogadva, kiadva (Adoption date)

• Július: hatályba lépés (Effective date)

• November: alkalmazandó (Applicability date)

• Márciusra: tudnunk kell, mi változik (jogalkotás kész)

• Júliusra: eltérés-felmérés, közzététel (megtörténik)

• Novemberre: komplex bevezetés (pl. 28- vagy 56-napos AIRAC)

• Ha mégis valami közbejönne… 

E-supplementCAP
CAPCAP

Doc 7030/5

CMA vagy 
Offlinesite  

Audit



Hierarchia
Dokumentum-rendszer

• Egyezmény (jogalap)

• Annex
– Standards

– Recomm. Practices

• PANS
– ATM, OPS,TRG,ABG,AGA

• Document/Manuals

• Circulars

• Bulletin

• Egyéb… (pl. info)



Mi a helyzet az Annex-ekkel?
Annex Title (ENG) Cím (HU)

Current Edition - year - 

amendments

Jelenlegi Kiadás - éve - 

módosítások

2007.évi XLVI. tv. / 2009. évi 

LXXXVIII. tv-ben "kihirdetésre" 

került az alábbi módosításokkal 

bezárólag

Pillanatnyi ismeretek az Annex-ek 

újabb, 2014-es módosításairól

those will be applicable 

as of 13 NOV, 2014
added on 2 APR 2014 by MU

1

Annex  1 Personnel Licensing Személyi alkalmasság 11 ed.- 2011 - Amendments 1-171 10 ed. - Amendment 168 + 

Corrigendum, (alkalmazandó: 

2007. november 22.)

Amendment 172

2
Annex  2 Rules of the Air Repülési szabályok 10 ed.- 2005 – Amendments 1-43 10 ed. - Amendment 40, (alk: 

2007. november 22.)
Amendment 44

3

Annex  3 Meteorological Service for 

International Air Navigation

A nemzetközi 

légiközlekedés 

meteorológiai szolgálata

18 ed.- 2013  16 ed. – Amendment 74 + 

Corrigendum, (alk: 2008. 

november 15.)

Amendment 76

4
Annex 4 Aeronautical Charts Légiforgalmi térképek 11 ed.- 2009 - Amendments 1-57 

+ 1 Corrigendum

10 ed. - Amendment 54 (alk. 2007. 

november 22.)
Amendment 58

5

Annex 5 Units of Measurement to be 

Used in Air and Ground 

Operations

Mértékegységek 

használata a légi és földi 

üzemeltetésben

5 ed.- 2010 - Amendments 1-17 4. ed. - Amendment 16, (alk: 

2000. november 2.) n.a.

6

Annex 6/I Operation of Aircraft: 

International Commercial Air 

Transport - Aeroplanes

A légijármű 

üzemeltetése: 

Nemzetközi 

kereskedelmi 

légiszállítás - 

9 ed.- 2010 – Amendments 1-37-A 

+1 Corrigendum

8 ed.-2001 – Amendment 31, 

2012. január 1. Proposed Amendment 

Planned by 13 NOV  2014

7

Annex 6/II Operation of Aircraft: 

International General 

Aviation - Aeroplanes

A légijármű 

üzemeltetése: Általános 

célú nemzetközi repülés - 

Repülőgépek

7 ed.- 2008 – Amendments 1-32-A 6 ed. – Amendment 26, (alk: 2008. 

július 1.) Proposed Amendment 

Planned by 13 NOV  2014

8

Annex 6/III Operation of Aircraft: 

International Operations - 

Helicopters

A légijármű 

üzemeltetése: 

Nemzetközi üzemeltetés 

- Helikopterek

7 ed.- 2010 – Amendments 1-18-A 6 ed. - Amendment 12, (alk: 2008. 

július 1.)
Proposed Amendment 

Planned by 13 NOV  2014

9

Annex 7 Aircraft Nationality and 

Registration Marks

A légijármű felség- és 

lajstromjele

6 ed.- 2013 5 ed. - Amendment 5, (alk: 2003. 

november 27.) n.a.

10
Annex 8 Airworthiness of Aircraft A légijármű 

légialkalmassága

11. ed.- 2010 – Amendments 1-

104

9 ed. – Amendment 99, (alk: 2006. 

május 20.)
n.a.

11

Annex 9 Facilitation Egyszerűsítések 13 ed.- 2011 - Amendments 1-23 12 ed. - Amendment 20, (alk: 

2007. július 15.)
Amendment 24,

29 JUL 2014

12

Annex 10/I Aeronautical 

Telecommunications: Radio 

Navigation Aids

Légiforgalmi távközlés: 

Rádiónavigációs 

segédeszközök

6 ed.- 2006 - Amendments 1-87 6 ed - Amendment 82, (alk: 2007. 

november 22.)

13

Annex 10/II Aeronautical 

Telecommunications: 

Communications Procedures

Légiforgalmi távközlés: 

Összeköttetési eljárások

6 ed.- 2001 - Amendments 44-82 6 ed - Amendment 82, (alk: 2007. 

november 22.)

14

Annex 10/III Aeronautical 

Telecommunications: 

Part I. Digital Data 

Communication Systems

Part II. Voice Communication 

Systems 

Légiforgalmi távközlés: 

I. rész: Digitális adatközlő 

rendszerek

II. rész: Hang távközlő 

rendszerek

2 ed.- 2007 - Amendments 70-88-

A + 1 Corrigendum

2 ed. - Amendment 82, (alk: 2007. 

november 22.)

15

Annex 10/IV Aeronautical 

Telecommunications: 

Surveillance Radar and 

Collision Avoidance System

Légiforgalmi távközlés: 

Ellenörző radar és 

összeütközést elhárító 

rendszerek

4 ed.- 2007 - Amendments 70-85 

+ 1 Corrigendum

4 ed. - Amendment 82, (alk: 2007. 

november 22.)

16

Annex 10/V Aeronautical 

Telecommunications: 

Aeronautical Radio Frequency 

Spectrum Utilization

Légiforgalmi távközlés: 

Légiforgalmi rádió 

frekvencia spektrum 

használata

3 ed.- 2013 2 ed. - Amendment 82, (alk: 2007. 

november 22.)

17
Annex 11 Air Traffic Services Légiforgalmi szolgálatok 13 ed.-2001 - Amendments 1-49 

+1 Corrigendum

13 ed. – Amendment 45, (alk: 

2007. november 22.)
n.a.

18
Annex 12 Search and Rescue Kutatás és mentés 8 ed.- 2004 - Amendments 1-18 8 ed. - Amendment 18, (alk: 2007. 

november 22.)
n.a.

19

Annex 13 Aircraft Accident and Incident 

Investigation

Légijármű balesetek és 

események kivizsgálása

10 ed.- 2010 - Amendments 1-14 

+ 1 Corri8gendum

9 ed. Amendment 11+ 

Corrigendum, (alk: 2006. 

november 23.)

Proposed Amendment 

Planned by 10 NOV 2016

20

Annex 14/I Aerodromes: Aerodrome 

Design and Operations

Repülőterek : Repülőtér 

tervezés és üzemeltetés

6 ed.- 2013 4 ed. – Amendment 9, (alk: 2006. 

június 15.)
Amendment 'X'

 Planned by 12 NOV 2015

21

Annex 14/II Heliports Repülőterek: Heliportok 4 ed.- 2013 2 ed. - Amendment 3, (alk: 2004. 

november 25.) Amendment 6  

22

Annex 15 Aeronautical Information 

Services

Légiforgalmi tájékoztató 

szolgálatok

14 ed.- 2013 12 ed. - Amendment 34, (alk: 

2007. november 22.) Amendment 38

23

Annex 16/I Environment Protection: 

Aircraft Noise

Környezetvédelem : 

Légijárművek zaja

6 ed.- 2011 4 ed. - Amendment 8, (alk: 2005. 

november 24.)
Proposed Amendment 

Planned by 1 JAN 2015

24

Annex 16/II Environmental Protection: 

Aircraft Engine Emission

Környezetvédelem: 

Légijármű hajtóművek 

által okozott 

légszennyezés

3 ed.- 2008 - Amendments 1-7 2 ed. - Amendment 5, (alk: 2005. 

november 24.) Proposed Amendment 

Planned by 1 JAN 2015

25

Annex 17 Security: Safeguarding 

International Civil Aviation 

Against Acts of Unlawful 

Interference

Biztonság: A nemzetközi 

polgári repülés védelme 

a jogellenes beavatkozás 

cselekményei ellen

9 ed.- 2011- Amendments 1-13 8 ed. - Amendment 11+ 

Corrigendum, (alk: 2006. július 1.)
Amendment 14

26
Annex 18 The Safe Transport of 

Dangerous Goods by Air

Veszélyes áruk 

biztonságos légiszállítása

4 ed.- 2011 - Amendments 1-11 3 ed. - Amendment 9, (alk: 2008. 

november 20.)
n.a.

27
Annex 19 Safety Management n.a. (Repülésbiztonság-

menedzsment)

1 ed. - 2013 
n.a. n.a.

26 db dokumentum
xxxxxx kiadás (Edition) és módosítása 

(amendment) elmaradás(ok) IS 

0 db dokumentum
xxxxxx csak módosítás(ok) 

((amendment(s)) elmaradás van!

1 db dokumentum
xxxxxx a két jogelem egymásnak 

megfelelő állapotú!  

össz. 27 dokumentum

text/number/date

Annex 'x'

Amendment 89

kiegészítés 2014. április 2-ai, ismert  állapotról (addendum on 2 April, 2014, based on known" changes)

nem repülésbiztonsági vonatkozású (USOAP) Annex ((no safety (USOAP) relation of the Annex))

Minden, ami vörös, KRITIKUS!!!

A „szakadék” minden újabb 
Amendment-tel tovább mélyül!

(2016-ban a 28 Annex-kötetből 23 változik!)



Az ICAO szabályozása  a 
repülésbiztonság alapköve!

Ezért ma a 19 db. Annex-ből 17 db. 
folyamatos felügyelet és audit tárgya. 



A jelentési információáramlás 



Az audit Critical Element-jei /CE-k/

A 8 KRITIKUS ELEM:

1. Jogszabályi háttér (elsődleges repülési jogalkotás)
2. Jogszabályok - kiemelten az üzemeltetéssel kapcsolatos -

szabályok alkalmazása 
3. A légiközlekedés igazgatási, hatósági rendszere és a 

repülésbiztonsági felügyeleti funkció ellátása
4. Szakszolgálati tevékenységet ellátó személyzetre vonatkozó 

követelmények és képzésük
5. Technikai kézikönyvek, eljárások, repülésbiztonsági 

információtovábbítás

6. Engedélyezéssel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása
7. Ellenőrzési és folyamatos felügyeleti funkciók ellátása
8. Intézkedések, eljárások a repülésbiztonsággal kapcsolatos 

hiányosságok folyamatos figyelésére, elemzésére és ezek 
feloldására

E
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A
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H
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M

P

L

E

M

E

N
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Képben:



A TERÜLETEK (Areas)

A 8 VIZSGÁLATI TERÜLET (releváns dokumentumai)

• LEG – LEGislation (and regulations) (Chicago-i Egyezmény)

• ORG – ORGanization (and safety oversight functions)  
(SAAQ)

• PEL – PErsonal Licencing and training (Annex 1)

• OPS – Aircraft OPerationS (Annex 6, 18 és PANS-OPS)

• AIR – AIRworthiness of aircraft (Annex 6,7, 8 és 16)

• AIG – Aircraft Accident and Incident InvestiGation
(Annex 13)

• ANS – Air Navigation Systems  (Annex 2,3,4,5,10,11,12,15 és PANS-
ATM)

• AGA – Aerodromes and Ground Aids (Annex 14)

Csak az Annex 9 – FAL és az Annex 17 – SEC „lóg ki” a sorból) 



AREA Audit eredmények 2008 - 2012



CE Audit eredmények 2008 - 2012



Semmi csodálnivalónk nincs, hogy itt 
tartunk:



Világ-átlag: EI: 61,8 %
(2014. július 2, 186 tagállam)

Magyarország: 85. a sorban (67,81 %)



Magyarország: 25. a sorban (67,81 %)

EU-átlag: EI: 78,7 %
(2014. július 2, 28 tagállam)



BIH: 67,57%

FAB-CE átlag: EI: 72,7 %
(2014. július 2, 7 tagállam)

Magyarország: 6. a 7-szereplős sorban (67,81 %)



„Eredményeink”…

Világ

EU

EUR/NAT

FAB CE



Tea break…



II. rész



• „Bármely Állam, amely nem tartja lehetségesnek, hogy 
valamely nemzetközi szabványt vagy eljárást minden 
tekintetben megtartson, saját szabályát vagy eljárását 
valamely nemzetközi szabvánnyal vagy eljárással ennek 
módosítása után teljesen összhangba hozza, illetőleg amely 
szükségesnek tartja olyan szabály és gyakorlat elfogadását, 
amely valamely kérdésben eltér a nemzetközi szabványban 
foglalt szabálytól, illetőleg gyakorlattól, haladéktalanul 
tájékoztatja a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetet saját 
gyakorlata és a nemzetközi szabványban meghatározott 
gyakorlat közötti különbségekről.”

• (Any State which finds it impracticable to comply in all respects with any such international standard or procedure, or to bring
its own regulations or practices into full accord with any international standard or procedure after amendment of the latter,
or which deems it necessary to adopt regulations or practices differing in any particular respect from those established by an 
international standard, shall give immediate notification to the International Civil Aviation Organization of the differences
between its own practice and that established by the international standard.)

(Egyezmény 38. cikk)

Kiemelkedően fontos egyezményi alappont:

Közzététel: 1; az AIP-ben, 2; az ICAO Eltérések Elektronikus Kitöltése /EFOD/  online felületen  

Mi a probléma? (1)



Mi a probléma? (2)

Közzétételi kötelmek:

Convention Art. 38 v.s. Annex 15 v.s. EFOD

Any State which finds it impracticable to 
comply in all respects with any such 
international standard or procedure, or to 
bring its own regulations or practices into full 
accord with any international standard or 
procedure after amendment of the latter, or 
which deems it necessary to adopt regulations 
or practices differing in any particular respect 
from those established by an international 
standard, shall give immediate notification to 
the International Civil Aviation Organization 
of the differences between its own practice 
and that established by the international 
standard.

GEN 1.7 Differences from ICAO 
Standards,
Recommended Practices and 
Procedures
A list of significant differences 
between national regulations 
and practices of the State and 
related ICAO provisions,
including:
1) provision affected (Annex and 
edition number, paragraph); and
2) difference in full text.

All significant differences must be 
listed under this subsection. All 
Annexes must be listed in 
numerical order

Annex information 
displayed on the EFOD 
System is provided only 
as a reference to 
facilitate the filing of 
differences and 
completion of CC. ICAO 
publications shall 
continue to be the 
definitive source of 
Annex information. 



RENDSZER !!! – MU-skicc

CC felmérés

CC eredménye

Jogalkotási 
javaslattétel

AIP-módosítási
javaslattétel

EFOD
Annex-től
eltérések

jogszabály AIP

EASA

ICAO

Annex Working Group (Annex-WG)

„MA”

+1/2év

+1,5 év

+2,5 év

NCMCNFM

AIS

NCMC javaslat 
szerint

Annex-WG

CAP

Működő rendszer nélkül nem megy…



ICAO Secure Portal – State Dashboard



A ma látható  kép… (részlet)

(link: https://soa.icao.int/usoap/StateOptions.aspx )

https://soa.icao.int/usoap/StateOptions.aspx


A ma látható  kép…

A komplex rendszer hiányában semmi csodálkozni  valónk nem lehet…





A State Letter-ek kezelése

• A fontos feladatokat, szabályváltozásokat, 
lényeges tájékoztatásokat SL-ben
kommunikálja az ICAO

• SL Coordinator kijelölve (MU)

• SL-ek csak elektronikus úton jönnek

• Letöltés, el/kiosztás heti rendszerességgel

• Határidőzve, válaszkéréssel (ha releváns)

• 1 fő/Annex FOCAL POINT-ra van szükség!!! 
(mögötte saját team-nek kell állnia!)



SL ismertető

Hivatkozási szám

Kiadás dátuma

Szükséges tennivalók, határidők



Tehát:

1. értesítés (SL) 
a javasolt 

módosításról 
(PfA) 

Az Államok 
előzetes 

kommentárjai h.i.

2. értesítés 
(SL) a  

módosításról 

Az Államok 
megfelelésének 

jelzése, Effective Day

A módosítás 
Applicable Date

napja 

2014.III.

2015

2013.III.

2014.VII.

2014.XI.

2013.VII.

18 hónap

20142013

SOP_Lib



III. rész

Az EU jogalkotása



ECAA – European Common Aviation Area

Európa



Az EU szervezetszerű  rendszere



A szabályozás hierarchiája (1)

(EASA) (EC)

(EC)(EASA)

(EASA)

(EU)



A szabályozás hierarchiája 
(HU)

(EASA) (EC)

(EC)(EASA)

(EASA)

(EU)

Alap-
rende

-let

Végrehajtási 
szabályok

„Puha” Szabályok
• Megfelelési szabályok

• Útmutató anyagok

• Jogosítási követelmények

Ügynökségi 

döntés

EU Bizottság 

és Parlament

Ügynökségi 

vélemény

Ügynökségi 

vélemény

Bizottsági 

javaslat

Bizottsági 

javaslat



A szabályozás hierarchiája (2)



A jelenlegi szabályozási „világkép”









Példa 1 - az ADR kibontva

‚HARD’ law

‚SOFT’  law
Hivatalos nyelvekre fordítják…



Példa 2 – az ATM/ANS kibontva



Hogyan tervezik előre?

Pre-RIA – Preliminary Regulatory Impact Assessment
RMP – Rulemaking Programme
RAG – Regulatory Advisory Group
TAG – Thematic Advisory Group
SSCC – Safety Standards Consultative Committee



Hogyan tervezik előre?

Pre-RIA – Preliminary Regulatory Impact Assessment
RMP – Rulemaking Programme
RAG – Regulatory Advisory Group
TAG – Thematic Advisory Group
SSCC – Safety Standards Consultative Committee

(Lsd. a köv. 
slide-on)



Akik beleszólhatnak…



Akik beleszólhatnak… - HU

Harmadik 
országok

Szabályo-
zási javaslat

Nyilvánosság 
és az 

érdekszereplők

RAG/TAGs
és SSCC

belső 
visszacsato-

lások

Európai 
szabályozó szerv  

és bíróság

Kutatási 
tevékenységek

ICAO 
Állami 

Levelek

Repülésbizton-
sági ajánlások, EU 

Safety Terv



A szabályozás kidolgozásának 
folyamata (EASA)

1.

2.

3.



Az EU ADR rendelet keretei

Cover Regulation 139/2014 (12 Feb 2014)



Néhány fontos fogalom…
• AMC: az EASA által elfogadott, nem kötelező szabványok a 216/2008/EK 

Rendeletnek való megfelelés létrehozásához szükséges eszközök 
szemléltetésére (megmutatására).

• AltMoC: azon létező AMC-k mellé javasolt elemek, vagy újonnan felállítandó 
olyan új, a 216/2008/EK Rendeletnek és Végrehajtási Szabályainak (IR) való 
megfelelés létrehozásához szükséges azon elemek, amelyekhez az Ügynökség 
még nem rendelt hozzá AMC-t. 

• CS-ek: az Ügynökség által elfogadott olyan műszaki szabványok, amelyek jelző 
eszközei annak, hogy a 216/2008/EK Rendelet Va, és ha alkalmazandó, Vb 
alapvető követelményeinek miként felelnek meg.



A jogosítási folyamathoz szükséges …



A jogosítási folyamathoz szükséges …

Nincs ún. „hard law”, 
jelentős szabadságfok a 
helyi sajátosságok 
kezelésére (pl. innováció, 
terepviszonyok, speciális 
körülmények, meglévő 
állapotok,stb…



• A szabályozás végső 
jogfolyamata az 
Európai Bizottságnál



Felmerülő kérdések kezelése (1. példa)

• A probléma: 
a repülőtér nem 
felel mega az 
ún. RESA 
követelményei-
nek, csak 60 m-
nyi futópálya-
vég biztonsági 
területet(RESA) 
képesek 
biztosítani. 



1. példa: a lehetséges megoldások

• A repülőtér üzembentartója repülésbiztonsági elemzést 
végez, és ennek eredményeként lerövidíti a futópálya 
közzétett távolságait.
– Ezzel eléri a minősítési követelmény (CS) teljesítését. 

• A repülőtér megvásárolja a szükséges területet a RESA 
követelmény (CS) teljesítéséhez.
– Ehhez egy eltérési dokumentum (DAAD) készül és kerül 

jóváhagyásra (határidővel).

• A repülőtér üzembentartó dönthet pl. az EMAS 
alkalmazásának bevezetéséről. 
– Ezzel megfelelő repülésbiztonsági tanulmány alapján 

egyenértékű repülésbiztonsági  szintet (ELOS) garantál a 
légiforgalom számára.

CS = Certification Specification
ELOS = Equivalent Level Of Safety
DAAD = Deviation And Acceptance Document



•

Felmerülő kérdések kezelése (2. példa)

• A probléma: 
Az új, nagy 

mérető 

légijárművek  

(A380) 

gurulóutakon való 

haladásának 

problémája a 4E 

kódú repülőtéren, 

a gurulóút 

átépítése idején 



– a repülőtér üzembentartója által a gurulóút szélessége, a 
burkolat állapota, a biztonsági távolságok a hajtómű 
gázsugár várható hatásai, az átmeneti felelet és más 
elemek tárgyában elvégzett repülésbiztonsági elemzés 
alapján az üzemeltetési terv elfogadását kéri. A hatóság 
(NAA) elfogadja az „A380 Üzemeltetési Tervet” azzal a 
kikötéssel, hogy az AIP-ben az eljárást közzé kell tenni a 
párhuzamos gurulóutak egyidejű üzemelésének 
megtiltása mellett.

– Ezek lényegében SC-t vagy DAAD-ot jelentenek, amíg 
a gurulóút kiszélesítése meg nem történik.  

CS = Certification Specification
SC = Special Conditions
DAAD = Deviation And Acceptance Document

2. példa: a lehetséges megoldás



Hol és hogyan jön össze a két szabályozói „világ”?

Standards ~ IRs
Rec.Pract. ~ AMCs & GMs

A tagállamok 
dilemmája!!!



Köszönöm…



Kérdések?



1. fázis



2. fázis



3. fázis


