
ANNEX 13. 
Légijármű balesetek és események kivizsgálása 
 
9. kiadás – 2001. július 
11. módosítással 
A jelen kiadás magába foglalja a Tanács által 2001. február 27. előtt elfogadott összes módosítást, és 
2001. november 1-én hatálytalanítja a 13. Annex összes korábbi kiadását. 
A szabványok és ajánlott gyakorlatok alkalmazhatóságára vonatkozó információkat lásd a 2. 
Fejezetben és az Előszóban. 
Kilencedik Kiadás - 2001.Július 
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 

MÓDOSÍTÁSOK 
 
A módosítások kiadását az ICAO Bulletin és az ICAO Kiadványok és Audio-vizuális Kiképzési 
segédletek Katalógusának havi kiegészítései rendszeresen közlik, a jelen Kiadvány tulajdonosai 
kísérjék ezeket figyelemmel. Az alábbi táblázat a módosítások nyilvántartására szolgál. 
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ELŐSZÓ 
Történeti áttekintés 

 
A Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény (Chicago 1944.) 37. cikkelyének folyományaként 
a Tanács először 1951. április 11-én fogadott el légijármű balesetek kivizsgálására vonatkozó 
szabványokat és ajánlott gyakorlatokat. Ezeket az Egyezmény 13. Annex-eként jelölték meg. A 
szabványok és ajánlott gyakorlatok a baleset kivizsgálási osztály legelső, 1946. Februári ülésszakának 
ajánlásain alapultak, és ezeket az osztály 2. ülésszakán 1947 februárjában tovább fejlesztették. 
 
A Közgyűlés 14. ülésszaka (Róma, 1962. augusztus - szeptember) a légijármű balesetek 
kivizsgálásának témájával foglalkozott és elfogadta az A 14-22 és az A 14-27 határozatokat, "P"i* 
függelék. Ezek közül az előző: 
 
1. Utasította a Tanácsot, hogy: 
 
a) Tanulmányozza egy, az államok által annak érdekében alkalmazandó egységes eljárás 
bevezetésének lehetőségét, hogy haladéktalanul hozzáférhetővé váljanak a légijármű balesetek 
kivizsgálásáról és vizsgálatáról készült jelentések, különösen akkor, ha azok nagy, modern 
közforgalmi légijárművekre vonatkoznak, és ily módon javuljon e jelentések többi  Szerződő Állam 
közötti terjesztése; 
 
b) Tanulmányozza olyan eljárások kidolgozásának lehetőségét, melyek alapján a gyártó állama, illetve 
a légijármű típus alkalmassági bizonyítványát elsőként kiadó állam megfelelő esetekben és felkérésre, 
képesített szakértőket bocsátana rendelkezésre tanácsadásra és konzultálásra a balesetek 
kivizsgálásához, majd a tanulmány eredményeinek figyelembe vételével: 
 
i) Határozza meg, miképpen érhető el a legkönnyebben az, hogy az ilyen szakértők speciális tudását a 
lehető legelőnyösebben tudják felhasználni és erről tájékoztassák az összes Szerződő Államot; továbbá 
 
ii) Az összes Szerződő Államot ösztönözze együttműködésre az ilyen szakértők repülés biztonságot 
előmozdító igénybevételében; 
 
valamint 
 
2. Szólítsa fel "A Szerződő Államokat arra, hogy a gyártó államát, illetve a légijármű típus 
alkalmassági bizonyítványát elsőként kiadó államot időben értesítsék légijárművek-különösen a nagy, 
modern közforgalmi légijárművek-balesetéről minden olyan esetben, amikor úgy ítélik meg, hogy ez 
az intézkedés helyénvaló". 
 
Továbbá az A 14-27 Határozat "P" függelékében a Közgyűlés úgy határozott, hogy "baleset 
kivizsgálását illetően, az általános repülés biztonsági szint javítása szempontjából nagy jelentőségű, 
hogy a Szerződő Állam, amely területén nem saját gyártmányú légijárművet érintő baleset történt, a 
gyakorlatilag elérhető legnagyobb részletességgel és a lehető leghamarabb közöljön a gyártó államával 
a vizsgálatból származó minden olyan információt, amely a légijármű típus, illetve berendezésének 
légi-alkalmassági állapotát tükrözi, vagy amely a biztonság fokozásának kezdeményezésére 
felhasználható". 
 
Az "A" táblázatban található a soron következő módosítások felsorolása, a módosítások eredete az 
érintett főbb témakörökkel és azokkal a dátumokkal együtt, amikor az Annex-et és módosításait a 
Tanács elfogadta, amikor azok hatályba léptek és amikor alkalmazandóvá váltak. 

 



Alkalmazás 
 
Bár az Annex-et az Egyezmény 37. cikkelyének rendelkezései értelmében fogadták el, a légijármű 
baleset kivizsgálása önmagában véve azonban az Egyezmény 26. cikkelyének témája. Ez a cikkely 
kötelezi a baleset helyszínének államát, hogy meghatározott körülmények között vizsgálatot indítson 
és- amennyire ezt a saját jogszabályai engedik- a vizsgálatot az ICAO eljárásának megfelelően 
végezze. A 26. cikkely azonban nem zárja ki, hogy a balesetkivizsgálás területén további 
intézkedéseket tegyenek, továbbá a jelen Annex-ben lefektetett eljárások nem csupán a 26. cikkely 
követelményei szerint indított kivizsgálásra korlátozódnak, de meghatározott körülmények esetén 
bármely "légijármű baleset" kivizsgálásra az itt szereplő fogalmak szerint alkalmazandók. A 26. 
cikkely és a jelen Annex rendelkezései közötti megfelelő összefüggés fenntartása érdekében a 
következő alapelveket vették figyelembe: 
 
a) Légijármű baleset kivizsgálás témájú Annex kidolgozásában az Egyezmény 37. cikkelye az 
irányadó, de az Annexben szereplők közül semmi sem lehet ellentétes a 26. cikkelyben, vagy az 
Egyezmény egyéb más cikkelyében kifejezett fogalmakkal, továbbá nem tartalmazhat semmi olyan 
rendelkezést, amely az Egyezmény szellemével és szándékával ellenkezne. 
 
b) Az a) pontban foglaltak figyelembe vételével az Annex foglalkozhat a tárgyhoz tartozó bármely 
kérdéssel, függetlenül attól, hogy az Egyezmény 26. cikkelye, vagy bármely más cikkelye foglalkozik-
e azzal, vagy sem. Például, az Annex nem sérti az Egyezményt az által, ha foglalkozik más olyan 
államok jogaival és kötelezettségeivel, amely államok nem azonosak a lajstromozó állammal és azzal 
az állammal, amelyben a baleset bekövetkezett; Hasonlóképpen foglalkozhat az Annex azoknak a 
megfigyelőknek adandó jogokkal, akik a 26. cikkely szerint jogosultak arra, hogy "jelen" legyenek a 
vizsgálatnál. Ezek olyan kérdések, amelyről a 26. cikkely nem szól semmit. Az Annex ezen kívül 
foglalkozhat a 26. cikkely hatálya alá nem eső jellegzetességgel bíró balesetekkel is. 

A 13. Annex és az Egyezmény 26. cikkelye közötti összefüggés 
 
A 26. cikkely és a jelen Annex intézkedései közötti összefüggés tisztázása céljából, 1951. április 13-án 
a Tanács 12. ülésszakának 20. értekezletén az alábbi kiegészítő határozatot fogadták el: 
 
 "Miután az Egyezmény 26. cikkelye úgy intézkedik, hogy az az állam, amelyben a cikkely 
értelmezése szerinti légijármű baleset bekövetkezik és 'amennyire saját jogszabályai engedik, köteles a 
baleset körülményeit a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által erre ajánlott eljárással 
összhangban kivizsgálni'; és 
 
"Miután a Tanács 12. ülésszakának 18. értekezletén, 1951. április 11-én a légijármű baleset 
kivizsgálására vonatkozóan a 13. Annexet elfogadta; 
 
"A Tanács javasolja, hogy az Egyezmény 13. Annex-ében a légijármű baleset kivizsgálására 
vonatkozó szabványok és ajánlott gyakorlatok képezzék a halállal, vagy súlyos sérüléssel járó 
balesetek 26. cikkely intézkedései értelmében megindított kivizsgálása során a Szerződő Államok 
részéről követendő eljárást". 
 
"Elfogadva azt: 
"1) Hogy az államok az Egyezmény 38. cikkelye alapján eltérhetnek a 13. Annex bármely 
rendelkezésétől, kivéve azt, hogy olyan balesetek vonatkozásában, amelyekre az Egyezmény 26. 
cikkelyének intézkedései érvényesek és ezen cikkely szerint 'a baleset helyszínének állama köteles 
vizsgálatot indítani', továbbá 'a légijárművet lajstromozó államnak lehetővé kell tenni, hogy kijelölt 
megfigyelői a kivizsgáláson jelen lehessenek' és 'a vizsgálatot végző állam köteles közölni az érdekelt 
állammal az esetről szóló jelentést és megállapításokat'; továbbá 
 
 "2) Hogy az itt ajánlott eljárás nem alkalmazható abban az esetben, amikor halálesettel vagy súlyos 



sérüléssel nem járó légijármű baleset 'a légijárműben vagy a légi-navigációs berendezésekben 
keletkezett súlyos műszaki hibára utal', amely esetben és mindaddig amíg az ICAO ilyen értelmű 
eljárásra nem tesz ajánlást, a vizsgálatot a 26. cikkely intézkedéseiből származó kötelezettség 
figyelembe vételével az érintett állam nemzeti eljárása szerint kell elvégezni." 
 
Az Annex-ben említett meghatalmazott képviselő és a tanácsadók együttesen alkotják azokat a 
megfigyelőket, akik a 26. cikkely értelmében a vizsgálatnál jogosultak jelen lenni. 

A Szerződő Államok Ténykedése 
 
Az eltérések bejelentése. Felhívjuk a Szerződő Állam figyelmét az Egyezmény 38. cikkelyéből fakadó 
kötelezettségére, mely értelmében a Szerződő Állam köteles a szervezet számára bejelenteni minden 
olyan eltérést, amely nemzeti előírásai és gyakorlatai, valamint a jelen Annex-ben és annak bármely 
módosításában található nemzetközi szabványok között fennáll. Felkérjük a Szerződő Államot, hogy 
az ilyen a bejelentést terjessze ki a jelen Annex-ben és annak bármely módosításában található ajánlott 
gyakorlatoktól történő eltérésekre is, ha az ilyen eltérések bejelentése a repülés biztonságra nézve 
fontos. Továbbá, felkérjük a Szerződő Államot, hogy a szervezetet folyamatosan tájékoztassa az 
esetleg később keletkező eltérésekről, illetve a korábban bejelentett eltérés megszűnéséről is. A jelen 
Annex módosításainak elfogadását követően a Szerződő Államhoz azonnal külön felkérést juttatunk el 
az eltérés bejelentése céljából. 
 
Felhívjuk az állam figyelmét a 15. Annex rendelkezéseire is, amely az államoknak az Egyezmény 38. 
cikkelyéből fakadó kötelezettségén kívül előírja, hogy a nemzeti előírások és gyakorlatok, valamint a 
vonatkozó ICAO szabványok és ajánlott gyakorlatok közötti eltéréseket a légiforgalmi tájékoztató 
szolgálat útján közzé kell tenni. 

Az Annex szövegének felhasználása a nemzeti szabályozásban A Tanács 1948. április 13-án elfogadott 
egyik határozatában felhívja a szerződő állam figyelmét annak szükségességére, hogy saját nemzeti 
szabályzataiban a megoldható legteljesebb mértékben használja a szabályozó jellegű ICAO 
szabványok szabatos nyelvezetét, továbbá annak szükségességére, hogy jelezze a szabványoktól való 
eltéréseket, beleértve mindazon kiegészítő nemzeti előírásokat, amelyek a légi-navigáció biztonságára 
és rendszerességére nézve lényegesek. Bár a 13. Annex szabványai és ajánlott gyakorlatai általánosan 
alkalmazandók, mégis sok esetben megerősítést igényelnek annak érdekében, hogy a teljes nemzeti 
jogszabály megszövegezés létre jöjjön. 

Az Annex alkotóelemeinek jogállása 
 
Egy Annex az alábbi alkotóelemekből áll, habár nem minden elem található meg szükségképpen 
minden Annex-ben. Az egyes alkotóelemek az alábbiakban feltüntetett jogállással rendelkeznek: 
 
1. A szoros értelemben vett Annex-et alkotó anyag: 
 
a) Szabvány és ajánlott gyakorlat, amelyet a Tanács az Egyezmény rendelkezései értelmében 
elfogadott. Ezek meghatározása a következő: 
 
Szabvány: fizikai jellemzőkre, kialakításra, anyagra, teljesítményre, személyzetre, vagy eljárásra 
vonatkozó minden olyan kikötés, amelynek egységes alkalmazása a nemzetközi repülés biztonsága és 
rendszeressége szempontjából elismerten szükséges és amelyet a szerződő állam az Egyezmény 
értelmében betart; ha nem tartható be, akkor a 38. cikkely értelmében erről a Tanácsot köteles 
értesíteni. 
 
Ajánlott gyakorlat: fizikai jellemzőkre, kialakításra, anyagra, teljesítményre, személyzetre, vagy 
eljárásra vonatkozó minden olyan kikötés, amelynek egységes alkalmazása a nemzetközi repülés 
biztonsága, rendszeressége és hatékony lebonyolítása szempontjából kívánatosnak minősül és, 
amelynek betartására a Szerződő Állam az Egyezmény értelmében törekedni fog. 



 
b) Függelék: kényelmi szempontból külön csoportosított anyagot tartalmaz, de a Tanács által 
elfogadott szabványok és ajánlott gyakorlatok részét képezi. 
 
c) Rendelkezés: a szabványok és ajánlott gyakorlatok alkalmazhatóságát szabályozza. 
 
d) Meghatározás: A szabványokban és ajánlott gyakorlatokban használt, önmagát elfogadott saját 
szótári jelentés híján nem magyarázó kifejezés meghatározása. A meghatározás független jogállással 
nem rendelkezik, de lényeges része minden szabványnak és ajánlott gyakorlatnak, amelyben szerepel, 
hisz a kifejezés értelmének megváltoztatása hatással lehet az előírásra is. 
 
2.- A Tanács által a szabványokkal és ajánlott gyakorlatokkal együttes közzétételre jóváhagyott anyag: 
 
a) Előszó: a Tanács tevékenységén alapuló történeti áttekintő és magyarázó jellegű anyag, illetve az 
államok részére szolgáltat magyarázatot a szabványok és ajánlott gyakorlatok alkalmazásáról és az 
Egyezményből és az elfogadási határozatból eredő kötelezettségeikről. 
 
b) Bevezető rész: az Annex részeinek, fejezeteinek, vagy szakaszainak elején szereplő, a szöveg 
alkalmazásának megértését segítő magyarázó anyag. 
 
c) Megjegyzés: az érintett szabvánnyal és ajánlott gyakorlattal kapcsolatban tárgyi felvilágosítással, 
vagy hivatkozással szolgáló, de a szabvány és az ajánlott gyakorlat részét nem képező, a szükséges 
helyeken a szövegbe beépített anyag. 
 
d) Melléklet: a szabványokat és az ajánlott gyakorlatokat kiegészítő anyag, vagy ezek alkalmazásához 
útmutatóul szolgáló anyag. 

A nyelv kiválasztása 
 
Ezt az Annex-et hat nyelven, angolul, arabul, kínaiul, franciául, spanyolul és oroszul fogadták el. 
Felkérjük a szerződő államot, hogy a hazai bevezetés céljára, illetve az Egyezményben meghatározott 
egyéb célokra az említett hat szöveg közül egyet válasszon ki és közvetlenül, vagy saját nyelvre 
lefordítva használja azt és az ICAO-t erről tájékoztassa. 

Szerkesztési gyakorlat 
 
Annak érdekében, hogy minden alkotórész jogállása első pillantásra szembetűnjön, az alábbi 
gyakorlatot alkalmaztuk: a szabványokat vékony álló betűkkel, az ajánlott gyakorlatokat vékony dőlt 
betűkkel nyomtattuk, a jogállásukat vastag álló betűvel szedett Ajánlás szó jelzi. A megjegyzéseket 
vékony dőlt betűvel szedtük, jogállásukat a dőlt betűs "Megjegyzés" jelzi. 
 
Megjegyzendő, hogy az angol szövegben a követelmények leírásánál az alábbi szerkesztői gyakorlatot 
követtük: a szabványok esetében a kell (shall), és az ajánlott eljárásokban pedig a szükséges (should) 
szavakat alkalmaztuk. 
 
A jelen dokumentum bármely számmal azonosított részére történő utalás magában foglalja az adott 
rész alpontjait is. 
 
Jelen Annex teljes egészében alkalmazott hímnemű személyes névmást úgy kell tekinteni, mint amely 
egyaránt vonatkozik a nőnemű és a hímnemű személyekre is.  



Módosítá
s 

Forrása(i)  Tárgya(i)  Jóváhagyva
 Hatályba 
lépés 
 
Alkalmazand
ó 

1. Kiadás A baleset kivizsgálási 
osztály 1.  és 2. 
ülésszaka 

 -  1951.ápr.11.
1951.szept. 
1. 
 1951.dec. 1.

1 
(2. 
kiadás) 

Az A14-22 és az A14-
27 Közgyűlési 
határozat P Függeléke  
A baleset kivizsgálási 
osztály 3. ülésszaka 

Új meghatározások. A gyártó állam jogai és 
kötelezettségei. Balesetről szóló első és későbbi 
tájékoztatás. Az üzemeltető képviselőinek jelenléte. 
Jelentés a vizsgálatról. A jelentés összefoglalása és 
formája. 

 1965.nov. 4.
 1966.már. 
24. 
1966.aug. 25.

2  A baleset kivizsgálási 
osztály 3. ülésszaka 

Légijármű balesetről szóló értesítés küldési távközlési 
eljárások. 

1966.dec. 5.
 1967.ápr. 5.
 1967.aug.24.

3 Személyi 
jogosítás/kiképzési 
gyakorlati/orvosi 
osztályértekezlet(1970) 

A légijármű balesetek áldozatainak boncolása és az 
eredmények jelentése. 

1972.már.27.
 1972.júl.27.
1972.dec. 7. 

4 
(3. 
kiadás) 

A Léginavigációs 
Bizottság tanulmánya. 

A 2250 kg (5000 font) feletti több hajtóműves 
légijárművet ért minden baleset jelentése; értesítés és 
az eseményekkel kapcsolatos értesülések cseréje. 

 1972.dec.12.
1973.ápr.12.
1973.aug.16.

5 
(4. 
kiadás) 

Baleset kivizsgálási és 
megelőzési osztály 
értekezlet (AIG/1974), 
a jogellenes 
cselekmények 
bizottsága. 

Cím változás; egyes meghatározások törlése és újak 
beiktatása; 
a kivizsgálás célja; repülési adatrögzítők használata 
és privilegizált státusz biztosítása bizonyos vizsgálási 
jegyzökönyvek részére; 
repülésbiztonsági ajánlásokat fogadó állam által 
teendő intézkedések; a lajstromozó állam felelőssége, 
hogy bizonyos balesetek kivizsgálásában részt 
vegyen, hogy meghatározott feltételek mellett 
biztosítsa a repülési adatrögzítőket amikor arra 
felkérik, továbbá, hogy kérje a gyártó államának 
részvételét, amikor az előbbi állam végzi el a 
kivizsgálást és légi alkalmassági kérdésekről van szó; 
a gyártó államának joga és kötelezettsége, hogy 
bizonyos kivizsgálásokban részt vegyen. Valamely 
balesetben állampolgárainak haláleseténél fogva 
különösen érdekelt állam jogai és előjogai; a baleset-, 
rendkívüli esemény adatjelentő (ADREP) rendszer; a 
vizsgálat felelős vezetője részéről a repülés védelmi 
hatóságok részére indokolt esetben adandó 
tájékoztatás. 

 1975.dec.18.
1976.ápr.18.
 1976.aug.12.



6 
(5. 
kiadás) 

Baleset Kivizsgálási és 
Megelőzési 
osztályértekezlet 
 (AIG/1974) 

A meghatalmazott képviselő, a tanácsadó és a 
vizsgálat felelős vezetője meghatározások 
kiegészítése "képesítései alapján" kifejezéssel; az 
üzemeltető államára vonatkozó új meghatározás és 
rendelkezések a kölcsönben, bérben, vagy cserében 
üzemeltetett légijárművek esetében;  
a lajstromozó állam felelőssége baleseti értesítést 
küldeni minden esetben, amikor baleseti kivizsgálást 
indít; koordináció a vizsgálat felelős vezetője és a 
jogi hatóságok között; a hajtóművek darabszámára 
vonatkozó utalás törlése; a zárójelentés közzétételére 
vonatkozó új rendelkezések. 

1978.nov.24.
1979.már.24.
1979.nov.29.

7 
(6. 
kiadás) 

Baleset kivizsgálási és 
megelőzési osztály 
értekezlet 
(AIG/1979) 

A baleset meghatározás kiegészítése a légijármű 
részeivel, vagy levegősugárral okozott sérülésekkel; a 
vizsgálat lefolyásával kapcsolatos általános 
rendelkezés megerősítése; a jegyzőkönyvek 
hozzáférhetővé tételével kapcsolatos rendelkezések 
megerősítése; a zárójelentéssel kapcsolatos 
konzultációra vonatkozó rendelkezés megerősítése; 
a zárójelentés kivonatára vonatkozó előírások és az 
erre vonatkozó utalások törlése; a záró jelentés 
ICAO-hoz megküldését előíró rendelkezés 
módosítása; a zárójelentés és az ezzel kapcsolatos 
dokumentációk közzétételével kapcsolatos 
rendelkezés kiterjesztése; új fejezet a baleset 
megelőző intézkedésekről; új melléklet a 
zárójelentések államok közötti cseréjéről és az 
államok birtokában lévő zárójelentések jegyzékéről. 

 1980.nov.24.
 
1981.már.24.
 1981.nov.26.

8 
(7. 
kiadás) 

Léginavigációs 
Bizottság 

A súlyos sérülés meghatározás kibővítése a fertőző 
anyagnak, illetve roncsoló radioaktív sugárzásnak 
való kitettségre vonatkozóan; új melléklet a 
jelentések hozzáférhetőségére vonatkozóan; és 
szerkesztői módosítások. 

 1988.jan.22.
 1988.máj.22.
 1988.nov.17.



9 
(8. 
kiadás) 

Baleset kivizsgálási 
osztály értekezlet  
(AIG/1992) 

Cím változás; az okok, a kivizsgálás, a rendkívüli 
esemény, a tervező állam, a gyártó állam és az 
üzemeltető állama módosított, vagy új 
meghatározása; a kivizsgálás alkalmazandóságával és 
céljával kapcsolatos rendelkezések megerősítése; a 
gyártó állam és a tervező állam felelősségével, 
jogával és felhatalmazásával kapcsolatos 
rendelkezések megerősítése; új rendelkezések a 
rendkívüli események kivizsgálásával és a 
tájékoztatás adással kapcsolatban; a balesetekről és a 
rendkívüli eseményekről adandó tájékoztatásokra 
vonatkozó rendelkezések megerősítése; új 
rendelkezés a nemzetközi vizeken történt balesethez 
legközelebbi államok által nyújtandó segítségről; a 
vád vagy a felelősség kiosztására irányuló jogi, vagy 
adminiszratív eljárások és a baleset kivizsgálási 
eljárások szétválasztására vonatkozó új rendelkezés; a 
repülési adatrögzítők használatára és a belőlük 
származó kiértékelésekre vonatkozó rendelkezések 
megerősítése; a boncolási vizsgálatokra és a jogi 
hatóságokkal való koordinációra vonatkozó 
rendelkezések megerősítése; a feljegyzések 
nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos rendelkezések 
megerősítése és a kapcsolatos melléklet törlése; a 
többi állam információ adásra vonatkozó 
felelősségével és részvételi jogukkal kapcsolatos 
rendelkezések megerősítése; új rendelkezés a 
szervezési információkkal kapcsolatban és az 
üzemeltető részvételére vonatkozó rendelkezések 
megerősítése; a delegált képviselő kinevezésére 
vonatkozó rendelkezések megerősítése és új 
rendelkezés a kötelezettségeikre vonatkozóan; azon 
állam részvételi jogára vonatkozó rendelkezések 
megerősítése, amely állam polgárai a balesetben 
életüket vesztették vagy súlyos sérülést szenvedtek; 
az ADREP előzetes jelentésre és a baleset/esemény 
adatjelentésre vonatkozó előírásainak megerősítése; a 
zárójelentéssel kapcsolatos konzultáció, a 
zárójelentés szétosztása és kiadása tekintetében 
meglévő előírások szigorítása; a balesetmegelőzési 
intézkedésekkel kapcsolatban új és megerősített 
előírások; új alpont és a függelékben szereplő 
zárójelentés formájának módosítása; naprakésszé tett 
értesítési és jelentési ellenőrző jegyzék a B 
Mellékletben; új, D Melléklet a rendkívüli események 
példáinak felsorolása. 

1994.már.23.
1994.júl.25.
1994.nov.10.



10 
(9. 
Kiadás) 

Baleset kivizsgálási és 
megelőzési osztály 
(AIG) értekezlet (1999) 

A balesetről, rendkívüli eseményről szóló értesítés 
módosítása és új rendelkezés az értesítés 
kézhezvételéről való visszaigazolásról;  
új rendelkezés a veszélyes anyagok részletadatainak 
biztosításáról;  
a kivizsgálás elindítási-, végrehajtási- és a kivizsgálás 
átruházási felelősséggel foglalkozó előírások 
szélesítése; új rendelkezés az orvosi vizsgálatra 
vonatkozóan; a lajstromozó állam és az üzemeltető 
állam jogainak és kötelmeinek összehangolása a 
gyártó állam és a tervező állam jogaival és 
kötelmeivel; azon állam részvételi jogára vonatkozó 
rendelkezések megerősítése, amely állam polgárai 
életüket vesztették; a zárójelentés biztosítására 
vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó 6. Fejezet új 
címet kapott; a konzultációs eljárás megerősítése és 
az üzemeltető, illetve a gyártó állam bevonása; új 
rendelkezések az időközi jelentésekre; az ADREP 
jelentő rendszerre vonatkozó rendelkezéseket 
tartalmazó 7. Fejezet új címet kapott; a kötelező 
esemény jelentő rendszerre vonatkozó rendelkezések 
megerősítése; új rendelkezés az önkéntes esemény 
jelentő rendszerről és a büntetés mentes környezetről; 
az adatbázis rendszerekről, az adatok elemzéséről és 
megelőző ténykedésekről szóló rendelkezések 
megerősítése; új rendelkezés a biztonsági 
információk cseréjéről; a B Melléklet naprakésszé 
tétele; a C Melléklet törlése; új Melléklet amely a 
repülési adatrögzítő kiolvasásra és elemzésre 
vonatkozó útmutatót tartalmazza. 

2001.feb.26.
 2001.júl.16.
2001.nov.1. 

11 Baleset kivizsgálási és 
megelőzési osztály 
(AIG) értekezlet 
(1999); Léginavigációs 
Bizottság; A35-17 
Közgyűlési Határozat 

a) Más államok részvétele a kivizsgálásban; 
b) A légiforgalmi irányító egységeknél rögzített 

adatok és azok átiratainak bizalmas kezelése 
c) Jogi útmutató a biztonsági adat gyűjtő és 

feldolgozó rendszerekből származó információ 
védelméhez 

2006.márc.3 
2006.júl.17 
2006.nov.23 

 



NEMZETKÖZI SZABVÁNYOK ÉS AJÁNLOTT GYAKORLATOK 
 

1. FEJEZET - MEGHATÁROZÁSOK 
 
Ha a légijármű baleset és esemény kivizsgálással kapcsolatos szabványokban és ajánlott 
gyakorlatokban az alább következő kifejezéseket használják, akkor azok értelme a következő: 
 
Baleset (accident) - A légijármű üzemeléséhez kapcsolódó azon időpont alatt lejátszódó esemény, ami 
bárkinek repülési szándékkal történő fedélzetre lépésétől kezdve eltelik addig, amíg minden ilyen 
személy a repülőgépet elhagyja és amely során: 
 
a) Valamely személy halálos, vagy súlyos sérülést szenved el annak következtében, hogy: 
 
- A légijárművön tartózkodott, vagy 
- A légijármű bármely részével közvetlenül érintkezésbe került - beleértve azokat a részeket is, 
amelyek a légijárműről leváltak, vagy 
- A kiáramló gázsugárral közvetlen érintkezésbe került, kivéve, ha a sérülés természetes okból 
következett be vagy, ha azokat az illető saját maga, vagy egy másik személy idézte elő továbbá, ha a 
sérülés az utasok és a személyzet által szabályosan elérhető területen kívül elrejtőzött potyautas 
szenvedi el; vagy 
 
 b) A légijármű olyan rongálódást és szerkezeti meghibásodást szenved el, amely: 
- Kedvezőtlenül befolyásolja a szerkezet szilárdságát, a teljesítményjellemzőket, vagy a légijármű 
repülési tulajdonságait és 
 - Általában az érintett alkotórész nagyobb javítását, vagy cseréjét teszi szükségessé, kivéve, a hajtómű 
meghibásodását, vagy rongálódását, amikor a rongálódás a hajtóműre, gondolájára vagy 
szerelvényeire korlátozódik; vagy a rongálódás a légcsavarokra, a szárnyvégekre, antennákra, a 
kerékköpenyekre, a fékekre, áramvonalazó idomokra, kisebb horpadásokra, a légijármű 
borítólemezeinek apró átlyukadásaira korlátozódik; vagy 
 
c) A légijármű eltűnt, vagy teljesen hozzáférhetetlen. 
 
1. Megjegyzés.- Csak a statisztikai egyöntetűség kedvéért az ICAO azt a sérülést tekinti halálosnak, 
amely a baleset bekövetkezésétől számított 30 napon belüli halált eredményez. 
 
2. Megjegyzés.- A légijárművet akkor nyilvánítják eltűntnek, ha a hivatalos kutatás véget ért és a 
roncsot nem lelték meg. 
 
Meghatalmazott képviselő (accredited representative) - Valamely állam által arra a feladatra 
képzettsége alapján kijelölt személy, hogy egy másik állam által folytatott kivizsgálásban részt 
vegyen. 
 
Tanácsadó (adviser) - Valamely állam által meghatalmazott képviselőjének valamely kivizsgálásban 
történő segítésére a képzettsége alapján kinevezett személy. 
 
Légijármű (aircraft) - Minden olyan szerkezet, amelynek levegőben maradását a földfelszínre ható 
aerodinamikai reakciótól eltérő aerodinamikai reakciók biztosítják. 
 
Ok (cause) - Baleset, vagy rendkívüli esemény bekövetkezéséhez vezető tevékenység(ek), 
mulasztás(ok), esemémy(ek), körülmény(ek), vagy ezek kombinációja. 
 
Repülési adatrögzítő (flight recorder) - A légijármű fedélzetére baleset/esemény kivizsgálás 



megkönnyítése érdekében felépített bármely adatrögzítő berendezés fajta. 
 
Megjegyzés.- Lásd a 6. Annex I. II. és III. részét, a repülési adatrögzítőkre vonatkozó előírások 
tekintetében. 
 
Esemény (incident) - A légijármű üzemelésével kapcsolatos nem balesetnek minősülő eset, amely a 
biztonságos üzemelést hátrányosan befolyásolja, vagy befolyásolhatja. 
 
Megjegyzés.- A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet számára baleset megelőzési tanulmány készítés 
szempontjából az érdeklődés középpontjában álló esemény típusokat az ICAO Baleset/Esemény 
Jelentési Kézikönyv (Doc 9156) sorolja fel. 
 
Kivizsgálás (investigation) - Baleset megelőzése céljából végrehajtott eljárás, amelyhez hozzátartozik 
információk gyűjtése és elemzése, következtetések levonása, ideértve az ok(ok) meghatározását és, ha 
szükséges, biztonsági ajánlások megtételét is. 
 
A vizsgálat felelős vezetője (investigator-in-charge) - A kivizsgálás megszervezésének, 
lefolytatásának és irányításának felelősségével képzettsége alapján megbízott személy. 
 
 Megjegyzés.- A fenti meghatározásban semmi sem célozza annak kizárását, hogy a vizsgálat felelős 
vezetőjének feladataival egy bizottságot, vagy más testületet ruházzanak fel. 
 
Maximum tömeg (maximum Mass) - Hitelesített legnagyobb felszálló tömeg. 
 
Üzemeltető (operator) - Légijármű üzemeltetésében résztvevő, vagy arra vállalkozó személy, 
szervezet, vagy vállalat. 
 
Előzetes jelentés (preliminary report) - A kivizsgálás korai szakaszából származó adatok gyors 
közzétételére használt kiadvány. 
 
Biztonsági ajánlás (safety recommendation) - A kivizsgálást végző állam kivizsgáló bizottságának a 
kivizsgálásból nyert információkon alapuló és balesetek, vagy események megelőzése céljából 
készített javaslata. 
 
Rendkívüli esemény (Serious Incident) - Olyan körülményeket magába foglaló esemény, melyek 
jelzik, hogy majdnem baleset történt. 
 
1. Megjegyzés.- A baleset és a rendkívüli repülőesemény közötti különbség csak az eredményben van. 
 
2. Megjegyzés.- A rendkívüli esemnyekre példák a 13. Annex C Mellékletében és az ICAO 
Baleset/Esemény Jelentési Kézikönyvében (Doc (9156) találhatók. 
 
Súlyos sérülés (serious injury) - Valamely személy által balesetben elszenvedett sérülés, amely: 
 
a) Több, mint 48 órás kórházi ápolást igényel a sérülés napjától számított hetedik napon belül 
kezdődően; vagy 
 
b) Bármiféle csonttörést okoz, (kivéve az ujjak, a fogak, vagy az orr egyszerű törését); vagy 
 
c) Olyan zúzott sebet okoz, melynek hatására erős vérzés, ideg-, izom-, vagy ínsérülés keletkezik; 
vagy 
 
d) Bármely belső szerv sérülését okozza; vagy 
 



e) Másod-, vagy harmadfokú égési sérülést okoz, illetve a test felületének több mint 5 százalékát érintő 
bármiféle égési sérülést okoz; vagy 
 
f) Bizonyítottan fertőző anyagok, vagy roncsoló sugárzás közrehatásával keletkeznek. 
 
Tervező állam (state of design) - A típus tervéért felelős szervezet felett rendelkezési joggal bíró 
állam. 
 
Gyártó állam (state of manufacture) - A légijármű végső összeszereléséért felelős szervezet felett 
rendelkezési joggal bíró állam. 
 
Az esemény helyszín állama (state of occurence) - Az az állam, amelynek felségterületén a baleset, 
vagy az esemény bekövetkezett. 
 
Üzemeltető állama (state of the operator) - Az az állam, amelyben az üzemeltető elsődleges üzleti 
tevékenységét kifejti vagy, ha ilyen üzleti területtel nem rendelkezik, akkor állandó székhelyének 
állama. 
Lajstromozó állam (state of registery) - Az az állam, amelynek lajstromába a légijárművet 
bevezették. 
 
Megjegyzés: Nemzetközi üzemeltető szervezet légijárműveinek nem nemzeti alapon való lajstromozása 
esetén a szervezetet alkotó államok együttesen és egyetemlegesen kötelesek vállalni azokat a 
kötelezettségeket, amelyek a Chicagoi Egyezmény szerint a lajstromozó államra hárulnak. Ezzel 
kapcsolatban lásd a Tanácsnak a "Nemzetközi üzemeltető szervezetek által üzemeltetett légijárművek 
nemzetisége és lajstromozása" vonatkozásában 1967. december 14-én hozott határozatát, amely az 
Irányelvek és Útmutatás a Nemzetközi Légiszállítás Gazdasági Szabályozásáról (Doc 9578) –ben 
található. 
 

2. FEJEZET - ALKALMAZHATÓSÁG 
 
2.1. Kivéve, ha ezt külön jelzik, a jelen Annexben szereplő rendelkezések a baleseteket és 
eseményeket követő tevékenységekre alkalmazandók - bárhol is következtek be azok. 
 
 Megjegyzés.- Az 5.2 és 5.3 pontok foglalkoznak ezen rendelkezések alkalmazandóságával olyan 
balesetek és események ügyében, amelyek nem-szerződő álam területén, nem meghatározott felségjogú 
területen, vagy a nemzetközi vizek felett következnek be. 
 
2.2. A jelen Annex-ben az üzemeltető államára vonatkozó rendelkezések csak akkor alkalmazandók, 
ha a légijárművet kölcsönben, bérletben vagy cserében üzemeltetik és, ha ez az állam nem a 
lajstromozó állam, valamint a jelen Annex tekintetében részben, vagy teljes egészében teljesíti a 
lajstromozó állam funkcióit és kötelezettségeit. 
 

3. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 
 Megjegyzés.- Az üzemeltető államának a kölcsönben, bérben, vagy egymás közötti cserében 
üzemeltetett légijárműveket ért balesetek, vagy események esetén fennálló jogaira és kötelezettségeire 
vonatkozó útmutató anyagot az "A" melléklet tartalmazza. 

A KIVIZSGÁLÁS CÉLJA 
 
3.1. Baleset, vagy esemény kivizsgálásának alapvető célja a balesetek és események megelőzése. E 
tevékenységnek a felelősség, vagy vétkesség megjelölése nem célja. 



A BIZONYÍTÉKOK MEGÓVÁSA, A LÉGIJÁRMŰ ŐRZÉSE ÉS 
ELTÁVOLÍTÁSA  

 

AZ ESEMÉNY HELYSZÍN ÁLLAMÁNAK FELELŐSSÉGE 
 
Általános rész 
 
3.2. Az esemény helyszínének állama minden ésszerű intézkedést köteles megtenni, hogy a 
bizonyítékokat megóvja és a légijárművet, valamint tartalmát azon időszakon át biztonságos őrizet 
alatt tartsa, amely idő a kivizsgálás céljai érdekében szükséges lehet. A bizonyítékok megóvásának 
magában kell foglalnia minden olyan bizonyíték fényképészeti, vagy más módszerrel történő 
megőrzését, amelyek eltávolíthatók, letörölhetők, elveszhetnek vagy megsemmisülhetnek. A 
biztonságos őrizet akadályozza meg a további rongálódást, az illetéktelen személyek általi hozzáférést, 
a fosztogatást és az állagromlást. 
 
1. Megjegyzés: A roncs felügyeletével az 5.6 pont foglalkozik. 
 
2. Megjegyzés: A repülési adatrögzítő bizonyítékainak védelme megköveteli, hogy a rögzítő 
berendezést és ennek regisztrátumainak kiemelését és kezelését, csak szakképzett személyzetre bízzák. 

Kérelem a lajstromozó állam, az üzemeltető állam, a gyártó állam, vagy a tervező állam részéről 
 
3.3. Ha a lajstromozó állam, az üzemeltető állam, a gyártó állam, vagy a tervező állam kéri, hogy a 
légijármű, annak tartalma és minden más bizonyíték ezen igényt bejelentő állam meghatalmazott 
képviselője által végzett ellenőrzésig maradjon érintetlenül, akkor az esemény helyszín állama az 
ésszerűség keretei között és a kivizsgálással való összeegyeztethetőségnek megfelelően köteles az 
ilyen kérés teljesítése érdekében minden szükséges intézkedést megtenni annak feltételével, hogy a 
légijármű ahhoz elegendő mértékben legyen mozdítható, ami a személyek, állatok, posta és 
értéktárgyak kiszabadításához, tűz megakadályozásához, vagy egyéb okokból bekövetkező pusztítás, 
illetve annak megszüntetése érdekében szükséges, ha a légi-közlekedésre, más közlekedési módra, 
illetve a nagyközönségre nézve veszélyes lehet, vagy akadályt jelent, továbbá feltéve, hogy ez a 
légijármű újbóli szolgálatba állításában - amennyiben ez gyakorlatilag megvalósítható - indokolatlan 
késedelmet nem okoz. 

Az őrizet feloldása 
 
3.4. A 3.2 és a 3.3 pontok rendelkezéseitől függően az esemény helyszínének állama a légijárművet, 
annak tartalmát, vagy annak bármely olyan részét, amelyre a kivizsgálásban már nincs szükség, 
köteles kiszolgáltatni a lajstromozó állam, vagy az üzemeltető állam által - ahogy ez alkalmazható - 
megfelelő módon kijelölt személy, vagy személyek számára. Ebből a célból az esemény helyszínének 
állama köteles megkönnyíteni a légijárműhöz való hozzáférést, azzal a feltétellel, hogy ha a légijármű, 
annak tartalma vagy annak bármely része olyan területen fekszik amelyen belül az állam úgy tekinti, 
hogy a hozzáférési jog megadása nem praktikus, akkor magának az államnak kell a szállítást egy olyan 
pontig elvégezni, ahol a hozzáférhetőség már biztosítható. 
 

4. FEJEZET - ÉRTESÍTÉS 
  
1. Megjegyzés: a B Melléklet értesítési és jelentési ellenőrző jegyzékkel szolgál. 
 
2. Megjegyzés: a légijármű baleset és esemény kivizsgáló hatóságok cím jegyzéke a Légijármű baleset 
és esemény kivizsgálási Kézikönyv, I. Rész – Szervezet és tervezés (Doc 9756)-ban, illetve az 
ICAO/AIG web oldalán (amint igénybe vehetővé válik, lesz) található. 



A SZERZŐDŐ ÁLLAM TERÜLETÉN EGY MÁSIK SZERZŐDŐ 
ÁLLAM LÉGIJÁRMŰVÉVEL BEKÖVETKEZETT BALESET, VAGY 

RENDKÍVÜLI ESEMÉNY 

A HELYSZÍN ÁLLAMÁNAK FELELŐSSÉGE 
 
Értesítés küldése 
 
4.1. Az esemény helyszínének állama balesetről, vagy rendkívüli eseményről a lehető legkisebb 
késedelemmel és a rendelkezésre álló legalkalmasabb és leggyorsabb módon köteles értesítést küldeni: 
 
a) A lajstromozó államnak, 
 
b) Az üzemeltető államának, 
 
c) A tervező államnak 
 
d) A gyártó államnak és 
 
e) A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnek, ha az érintett légijármű maximum tömege 2250 kg 
felett van. 
 
Ha azonban az esemény helyszín állam nincs tudatában, hogy rendkívüli esemény történt, akkor a 
lajstromozó állam, vagy az üzemeltető állama - amelyik vonatkozik- az ilyen eseményekről köteles 
jelentést küldeni a tervező állam, a gyártó állam és az esemény helyszín állama részére. 
1. Megjegyzés: az esetek többségében "a rendelkezésre álló legalkalmasabb és leggyorsabb mód"-ot a 
telefon, a fax, az e-mail, vagy az állandó helyű távközlési hálózat (AFTN) biztosítja. Legalább két féle 
kommunikációs eszköz megléte kívánatos. 
 
2. Megjegyzés: a veszélyállapotról a mentést koordináló központ által a lajstromozó állam részére 
küldendő értesítéssel kapcsolatos rendelkezéseket a 12. Annex tartalmazza. 

A forma és a tartalom 
 
4.2. Az értesítésnek nyílt nyelven kell készülnie és az adott pillanatban rendelkezésre állásuk szerint az 
alábbi információk közül az a lehető legtöbbet tartalmazza, az értesítés elküldése azonban egyes 
információk hiánya miatt késedelmet nem szenvedhet: 
 
a) balesetekhez az ACCID és rendkívüli eseményekhez az INCID azonosító rövidítés; 
 
b) a légijármű gyártója, típusa, felség- és lajstrom jele és széria száma; 
 
c) a légijármű tulajdonosának, üzemeltetőjének és bérlőjének - ha ilyen van - neve; 
 
d) a parancsnok pilóta neve és a személyzet és utasok nemzeti hovatartozása; 
 
e) a baleset, vagy rendkívüli esemény dátuma és időpontja (helyi idő, vagy UTC idő); 
 
f) a légijármű utolsó elindulásának helye és tervezett leszállási helye; 
 
g) a légijárműnek valamilyen könnyen meghatározható földrajzi ponthoz viszonyított helyzete és 
földrajzi szélesség és hosszúság; 



 
h) a személyzet és az utasok száma; a fedélzeten tartózkodók közül elhunytak és súlyosan sérültek 
száma, egyéb halottak és súlyosan sérültek száma; 
 
i) a baleset, vagy a rendkívüli esemény természete és a légijármű rongálódásának mértéke, amilyen 
mértékű ismeret rendelkezésre áll; 
 
j) Annak jelzése, hogy az esemény helyszín állama milyen mértékig folytatja a kivizsgálást, vagy 
javasolja annak átruházását; 
 
k) A baleset, vagy rendkívüli esemény területének fizikai jellemzői, valamint az elérési nehézségek 
jelzése, vagy a helyszín elérés különleges igényei; 
 
l) A közleményt kiadó hatóság azonosítója, valamint a kivizsgálást vezető, illetve a baleset helyszíni 
állam baleset kivizsgáló hatóságának állandó, folyamatos elérését biztosító eszköz; és 
 
m) a légijármű fedélzetén van-e veszélyes anyag, és ha van, akkor annak ismertetése is.  
 
1. Megjegyzés: a légijármű baleset, vagy rendkívüli esemény kivizsgálásáért felelős hatóságoknak 
AFTN-en keresztül küldött közlemények esetén a (8 betűs) címzést, az ICAO 4 betűs kóddal együtt 
használt 4 betűs "YLYX" jelzés adja. A nyilvános távközlési szolgálaton keresztül küldött közlemények 
esetén ilyen cím jelölés nem alkalmazható, ezért azokat postai, vagy távirati címmel kell helyettesíteni. 
A 8 - betűs kódolt címeket, valamint a megfelelő postai és távirat címeket - amennyiben ezeket az 
ICAO-nak bejelentették - az ICAO "Légijármű Üzemeltető Szervezetek, Légügyi Hatóságok és 
Szolgálatok azonosítói" (Doc 8585) címü kiadványában teszik közzé. 
2. Megjegyzés: Az ICAO Légijármű Baleset Kivizsgálási Kézikönyv I. Rész – Szervezet és tervezés 
(Doc 9756) tartalmaz útmutatást az értesítő közlemények elkészítésére, valamint a közleményeknek a 
címzett részére történő azonnali megküldése érdekében teendő intézkedésekre. 

Az értesítés nyelve 
 
4.3. Az értesítést az ICAO egyik munkanyelvén készítsék el, figyelembe véve az értesítést kézhez 
vevők anyanyelvét minden olyan alkalommal, amikor ez indokolatlan késedelem okozása nélkül 
lehetséges. 

Kiegészítő tájékoztatás 
 
4.4. Az esemény helyszín állama - amint lehetőség nyílik arra - köteles az értesítésből kimaradt 
részleteket, valamint az ismertté vált egyéb kapcsolódó információkat is megküldeni. 

A LAJSTROMOZÓ ÁLLAM, AZ ÜZEMELTETŐ ÁLLAM, A GYÁRTÓ 
ÁLLAM ÉS A TERVEZŐ ÁLLAM FELELŐSSÉGE 

 
Tájékoztatás - részvétel 
 
4.5. Ajánlás.- balesetről, vagy rendkívüli eseményről vett értesítésről a lajstromozó állam, az 
üzemeltető állam, a gyártó állam és a tervező állam adjon visszaigazolást (vonatkozó pont a 4.1).  
 
4.6 Az értesítés vételekor a lajstromozó állam és az üzemeltető állama, a gyártó állama és a tervező 
állama az esemény helyszín állama számára, amilyen hamar csak lehetséges, köteles a balesetben, 
vagy rendkívüli eseményben érintett légijárművel és hajózó személyzetével kapcsolatos minden 
rendelkezésére álló információt továbbítani. Ezek az államok arról is kötelesek tájékoztatni az 
esemény helyszín államát, hogy szándékoznak- e meghatalmazott képviselőt kinevezni, és ha ilyen 
meghatalmazott képviselőt kineveznek, akkor jelezniük kell a képviselő nevét, kapcsolati címét; 



továbbá várható érkezési idejét, ha a meghatalmazott képviselő az esemény helyszín állam területére 
utazik. 
 
1. Megjegyzés: az 5.18-al összhangban, a lajstromozó állam, az üzemeltető állam, a gyártó állam és a 
tervező állam jogában áll, hogy kivizsgálásban való részvételhez meghatalmazott képviselőt nevezzen 
ki. 
 
2. Megjegyzés: az 5.22-vel összhangban, felhívjuk a lajstromozó állam, az üzemeltető állam, a gyártó 
állam és a tervező állam figyelmét azon kötelezettségükre, hogy kivizsgálásban való részvételhez 
meghatalmazott képviselőt nevezzen ki, ha azt valamely 2250 kg feletti légijármű balesetét kivizsgáló 
állam kifejezetten kéri. Figyelmüket felhívjuk arra is, hogy jelenlétük és részvételük a kivizsgálásban 
hasznos. 
 
4.7 Az értesítés vételét követően az üzemeltető állama késedelem nélkül és a rendelkezésre álló 
legalkalmasabb, illetve leggyorsabb módszerrel továbbítsa az esemény helyszín állama részére a 
légijármű fedélzetén található veszélyes anyagok részleteit.  

A LAJSTROMOZO ÁLLAM TERÜLETÉN, NEM-SZERZŐDŐTT 
ÁLLAMBAN, VAGY BÁRMELY ÁLLAM TERÜLETÉN KIVÜL 

BEKÖVETKEZETT BALESETEK, VAGY RENDKÍVÜLI REPÜLŐ 
ESEMÉNYEK 

A LAJSTROMOZÓ ÁLLAM FELELŐSSÉGE 
 
Értesítés küldése 
 
4.8 Ha a lajstromozó állam légijármű balesetének, vagy rendkívüli eseményének kivizsgálását indítja 
meg, akkor ez az állam a lehető legkisebb késedelemmel és a rendelkezésre álló legalkalmasabb és 
leggyorsabb módon küldjön értesítést a 4.2 és a 4.3 pontokban foglaltak szerint: 
 
a) Az üzemeltető államának, 
 
b) A tervező államnak, 
 
c) A gyártó államnak és 
 
d) A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnek, ha az érintett légijármű maximum tömege 2250 kg 
feletti. 
 
1. Megjegyzés: az esetek többségében "a rendelkezésre álló legalkalmasabb és leggyorsabb mód"-ot a 
telefon, a fax, az e-mail, vagy az állandó helyű távközlési hálózat (AFTN) biztosítja. Legalább két féle 
kommunikációs eszköz megléte kívánatos. 
 
2. Megjegyzés: a veszélyállapotról a mentést koordináló központ által a lajstromozó állam részére 
küldendő értesítéssel kapcsolatos rendelkezéseket a 12. Annex tartalmazza. 

 

AZ ÜZEMELTETŐ ÁLLAM, A TERVEZŐ ÁLLAM ÉS A GYÁRTO ÁLLAM FELELŐSSÉGE 
 
Tájékoztatás - részvétel 
 
4.9. Ajánlás.- balesetről, vagy rendkívüli eseményről vett értesítésről az üzemeltető állam, a gyártó 
állam és a tervező állam adjon visszaigazolást (vonatkozó pont a 4.1).  



 
4.10 Az értesítés vételekor az üzemeltető állama, a gyártó állama és a tervező állama a lajstromozó 
állam számára, amilyen hamar csak lehetséges, köteles a balesetben, vagy rendkívüli eseményben 
érintett légijárművel és hajózó személyzetével kapcsolatos minden rendelkezésére álló információt 
továbbítani. Ezek az államok arról is kötelesek tájékoztatni az esemény helyszín államát, hogy 
szándékoznak-e meghatalmazott képviselőt kinevezni, és ha ilyen meghatalmazott képviselőt 
kineveznek, akkor jelezniük kell a képviselő nevét, kapcsolati címét; továbbá várható érkezési idejét, 
ha a meghatalmazott képviselő a kivizsgálásnál jelen lesz. 
 
1. Megjegyzés: az 5.18-al összhangban, az üzemeltető állam, a gyártó állam és a tervező állam 
jogában áll, hogy kivizsgálásban való részvételhez meghatalmazott képviselőt nevezzen ki. 
 
2. Megjegyzés: az 5.22-vel összhangban, felhívjuk az üzemeltető állam, a gyártó állam és a tervező 
állam figyelmét azon kötelezettségükre, hogy kivizsgálásban való részvételhez meghatalmazott 
képviselőt nevezzenek ki, amikor azt valamely 2250 kg feletti légijármű balesetét kivizsgáló állam 
kifejezetten kéri. Figyelmüket felhívjuk arra is, hogy jelenlétük és részvételük a kivizsgálásban 
hasznos. 
 
4.11 Az értesítés vételét követően az üzemeltető állama késedelem nélkül és a rendelkezésre álló 
legalkalmasabb, illetve leggyorsabb módszerrel továbbítsa a lajstromozó állam részére a légijármű 
fedélzetén található veszélyes anyagok részleteit. 
  

5. FEJEZET - KIVIZSGÁLÁS 
A KIVIZSGÁLÁS MEGINDITÁSÁNAK ÉS LEFOLYTATÁSÁNAK 

FELELŐSSÉGE  

 

SZERZŐDŐ ÁLLAM TERÜLETÉN BEKÖVETKEZETT BALESET, 
VAGY RENDKÍVÜLI ESEMÉNY 

 
Az eset helyszínének állama 
 
5.1. Baleset körülményeinek kivizsgálását az eset helyszín állama köteles megindítani. Ez az állam 
felelős a kivizsgálás lefolytatásáért is, de a kivizsgálás lefolytatásának egészét, vagy annak bármely 
részét közösen kialakított keretek között és hozzájárulással egy másik államra ruházhatja. Bármely 
esetben az eset helyszín állama a kivizsgálás megkönnyítésére köteles minden eszközt megragadni. 
 
5.1.1 Ajánlás.- Az eset helyszínének állama a rendkívüli esemény körülményeinek kivizsgálására 
indítson kivizsgálást. Ez az állam felelős a kivizsgálás lefolytatásáért is, de a kivizsgálás 
lefolytatásának egészét, vagy annak bármely részét közösen kialakított keretek között és 
hozzájárulással egy másik államra ruházhatja. Bármely esetben az eset helyszín állama a kivizsgálás 
megkönnyítésére minden eszközt ragadjon meg. 
 
1. Megjegyzés.- A fenti rendelkezés nem zárja ki az események (akár rendkívüli akár nem) egyéb 
szervezetek általi kivizsgálásának már meglévő formáit. 
 
2. Megjegyzés.- Ha a teljes kivizsgálást más államra ruházták, akkor elvárhatóan ez az állam felelős a 
kivizsgálás lefolytatásáért, beleértve a zárójelentés kiadását és az ADREP jelentést is. Rendszerint a 
helyszín állama marad felelős a kivizsgálás lefolytatásáért olyan esetekben, amikor a kivizsgálásnak 
csak egy részét ruházták át.  



 
NEM SZERZŐDŐ ÁLLAM TERÜLETÉN TÖRTÉNT BALESET, VAGY 

RENDKÍVÜI ESEMÉNY 
 
A lajstromozó állam 
 
5.2. Ajánlás.- Ha a baleset, vagy a rendkívüli esemény nem szerződő állam területén történt és az 
esemény helyszín állama nem szándékozik a 13. Annex-el összhangban álló kivizsgálást lefolytatni, 
akkor a lajstromozó állam, vagy ha nem teszi, akkor az üzemeltető állama, a tervezésért felelős állam, 
vagy a gyártó állama törekedjen arra, hogy az eset helyszínének államával együttműködve induljon és 
folyjon le a kivizsgálás, azonban, ha az együttműködés nem jön létre, akkor köteles saját maga a 
rendelkezésre álló információk alapján a kivizsgálást elvégezni. 

EGYETLEN ÁLLAMHOZ SEM TARTOZÓ TERÜLETEN TÖRTÉNT 
BALESET, VAGY RENDKÍVÜLI ESEMÉNY 

 
A lajstromozó állam 
 
5.3. Ha valamely baleset, vagy rendkívüli esemény helyéről nem állapítható meg határozottan, hogy az 
valamely állam területén van, akkor a lajstromozó állam köteles a balesettel, vagy rendkívüli 
eseménnyel kapcsolatos minden szükséges vizsgálatot megindítani és lefolytatni. Kölcsönös 
megállapodással és hozzájárulással azonban a kivizsgálás bármely részét másik államra is 
átruházhatja. 
 
5.3.1 A nemzetközi vizeken történt baleset helyszínéhez közel fekvő államok kötelesek képességeik 
szerint segítséget nyújtani és - hasonló mértékben- biztosítani a lajstromozó állam által kért segítséget. 
 
5.3.2. Ajánlás.- Ha a lajstromozó állam nem szerződött állam és nem szándékozik a 13. Annex-el 
összhangban álló kivizsgálást lefolytatni, akkor az üzemeltető állama, vagy ha nem teszi, akkor a 
tervezésért felelős állam, vagy a gyártó állama törekedjen arra, hogy megindítsa és lefolytassa a 
kivizsgálást. Kölcsönös megállapodással és hozzájárulással azonban a kivizsgálás bármely részét 
másik államra is átruházhatja. 

A KIVIZSGÁLÁS MEGSZERVEZÉSE ÉS LEBONYOLITÁSA 
 
 Megjegyzés: Az ICAO Légijármű Baleset Kivizsgálási Kézikönyve (Doc 6920) útmutató anyagot 
tartalmaz a kivizsgálás megszervezésére, lebonyolítására és irányítására vonatkozóan. 

A KIVIZSGÁLO ÁLLAM FELELŐSSÉGE 
 
 Megjegyzés: az alábbi rendelkezésekben semmi sem célozza azt, hogy a kivizsgáló állam számára 
lehetetlenné tegye azt, hogy akármilyen forrásból is, de a legjobb műszaki - szakmai segítséget vegye 
igénybe. 
 
Általános rész 
 
5.4. A baleset kivizsgáló hatóságnak a vizsgálat lebonyolításában függetlennek kell lennie és a 
lebonyolításhoz korlátlan, a jelen Annex rendelkezéseivel összhangban lévő felhatalmazással kell 
rendelkeznie. A kivizsgálás foglalja magába: 
 
a) a balesetről, eseményről az összes elérhető és felhasználható információ összegyűjtését, rögzítését 
és elemzését; 
 



b) ha megfelelő, biztonsági ajánlások kiadását; 
 
c) ha lehetséges, az ok(ok) meghatározását; és  
 
d) zárójelentés elkészítését. 
 
Ha lehetséges a baleset helyszínét fel kell keresni, a roncsot meg kell vizsgálni és a tanúk vallomásait 
fel kell venni. 
 
5.4.1 Ajánlás.- a jelen Annex szellemében végzett minden kivizsgálást el kell választani a vád és a jogi 
felelősség megállapítására irányuló bármiféle bírói, vagy adminisztratív eljárástól. 
 
A vizsgálat felelős vezetője - kinevezés 
 
5.5. A kivizsgáló állam a vizsgálat felelős vezetőjét jelölje ki és a kivizsgálást azonnal kezdje meg. 
 
A vizsgálat felelős vezetője – Hozzáférés és ellenőrzés  
 
5.6. A vizsgálat felelős vezetőjének a roncshoz és minden kapcsolatos anyaghoz, beleértve a légijármű 
adatrögzítőket is és az ATS felvételeit is, akadálytalan hozzáférhetőséggel kell rendelkeznie és ezek 
felett korlátlan hatalommal kell rendelkeznie annak érdekében, hogy a kivizsgálásban résztvevő 
felhatalmazott személyzet a részletes vizsgálatot késedelem nélkül elvégezhesse. 
 
Légijármű adatrögzítők - Baleset és rendkívüli esemény 
 
5.7 A baleset, vagy a rendkívüli esemény kivizsgálásában a légijármű adatrögzítőket a legteljesebb 
mértékben hatékonyan kell felhasználni. A kivizsgálást végrehajtó állam köteles haladéktalanul 
gondoskodni a légijármű adatrögzítők információinak visszanyeréséről. 
 
5.8 Ajánlás.- Ha a baleset, vagy a rendkívüli esemény kivizsgálását végző állam nem rendelkezik 
megfelelő létesítménnyel a légijármű adatrögzítők információinak visszanyerésére, akkor használja 
egy másik állam által a rendelkezésére bocsátott létesítményt, a következőket tartva szem előtt: 
 
 a) az információ visszanyerő létesítmény adottságai; 
 
 b) az információ visszanyerés idő igénye; és 
 
 c) az információ visszanyerő létesítmény helye. 
 
 Megjegyzés.- a radar adatok és a légiforgalmi irányítási kommunikáció rögzítésének követelményeit a 
11. Annex 6. Fejezete tartalmazza 
 
Boncolási vizsgálatok 
 
5.9 Halálos kimenetelű balesetet kivizsgáló állam intézkedjen teljes kórbonctani vizsgálat 
végrehajtásáról a halálos sérüléseket szenvedett repülőszemélyzet és a sajátos körülményektől 
függően a halálos sérüléseket szenvedett utasok és utaskísérők tekintetében, amely boncolásos 
vizsgálatot lehetőség szerint a baleset kivizsgálásban jártas kórboncnok hajtson végre. Ezek a 
vizsgálatok legyenek célratörők és teljesek. 
 
Megjegyzés.- A boncolásokkal kapcsolatos útmutató anyag az ICAO Polgári Repülő-orvosi 
Kézikönyvben (Manual of Civil Aviation Medicine - Doc 8984) és az ICAO Baleset Kivizsgálási 
Kézikönyvben (Manual of Accident Investigation - Doc 6920) található, amelyek közül az előző 



részletes útmutatást nyújt a toxikológiai vizsgálatokról. 
 
 
Orvosi vizsgálat 
 
5.9.1 Amikor ez megfelelő, a kivizsgáló állam intézkedjen teljes a repülőszemélyzet, az utasok és az 
érintett légi-közlekedési személyzet orvosi vizsgálatáról, amely orvosi vizsgálatot lehetőség szerint a 
baleset kivizsgálásban jártas orvos hajtson végre. Ezek a vizsgálatok legyenek célratörők. 
 
1. Megjegyzés.- az ilyenfajta vizsgálat segíthet annak meghatározásában is, hogy vajon a 
repülőszemélyzet, az utasok és a közvetlenül érintett légi-közlekedési személyzet fizikai és pszichikai 
állapotának szintje elegendő-e, hogy a kivizsgáláshoz hozzájárulhassanak.  
 
2. Megjegyzés.- az ICAO Polgári Repülő-orvosi Kézikönyvben (Manual of Civil  Aviation Medicine 
- Doc 8984) útmutatás található az orvosi vizsgálatról. 
 
 
Együttműködés - jogi hatóságok 
 
5.10 Szükséges, hogy a kivizsgáló állam elismerje a vizsgálat felelős vezetője és a jogi hatóságok 
közötti együttműködés szükségességét. Fordítsanak különös figyelmet azokra a bizonyítékokra, 
amelyek azonnali rögzítést és elemzést igényelnek a kivizsgálás eredményessége érdekében.  Ezek 
közé tartozik például az áldozatok megvizsgálása és azonosítása, valamint a légi-jármű adatrögzítők 
feljegyzéseinek kinyerése. 
 
1. Megjegyzés: Az eset helyszín állama ezen együttműködéséért való felelősségét az 5.1 pont állapítja 
meg. 
 
2. Megjegyzés: A kivizsgáló és a jogi hatóságok között a légijármű adatrögzítők és feljegyzéseik 
őrizetével kapcsolatos esetleges konfliktusok megoldásához talán alkalmazható módszer az, hogy a 
feljegyzést tartalmazó anyagot a jogi hatóság egy tisztviselője szállítja a kiértékelés helyére, így 
tartva fenn az őrizetet. 
23/11/06 
No. 11 
A légiközlekedés védelméért felelős hatóságok tájékoztatása 
 
5.11 Ha a kivizsgálás során gyanítják, vagy ismeretessé válik, hogy jogellenes cselekmény történt, 
akkor a vizsgálat felelős vezetője azonnal intézkedni köteles, hogy biztosított legyen az érintett 
állam(ok) légi-közlekedés védelemért felelős hatóságainak ilyen értelmű tájékoztatása. 
 
A feljegyzések bizalmas kezelése 
 
5.12 Baleset, vagy esemény kivizsgálását végző állam baleset, vagy esemény kivizsgálásán kívül más 
célra ne bocsássa rendelkezésre az alábbiakban felsorolt feljegyzéseket kivéve, ha az illető állam 
igazságügyi adminisztrációjának megfelelő hatósága úgy határoz, hogy ezek feltárása fontosabb 
azon belföldi és nemzetközi hatásoknál, amelyeket az ilyen lépés az adott, vagy esetleges jövőbeli 
kivizsgálásokra gyakorolhat: 
  

a) a kivizsgáló hatóság által a kivizsgálás folyamán személyektől beszerzett minden nyilatkozat; 
 

b) a légjármű üzemeltetésében érintett személyek közötti bármiféle kommunikáció; 
 

c) a balesetben, vagy eseményben érintett személyekkel kapcsolatos egészségügyi, vagy 
magánjellegű információk; 

 



d) a pilótakabin hangrögzítő felvételei, vagy az ilyen felvételekről készült átiratok; 
 

e) a légiforgalmi irányító egységeknél rögzített adatok, vagy az ilyen adatokból készült átiratok;  
 

f) az információ elemzésben kifejtett vélemények, beleértve a légijármű adatrögzítő 
információkat is. 

 
5.12.1 Ezeket a feljegyzéseket csak akkor kell a zárójelentésbe, vagy annak függelékeibe foglalni, ha 
azok a baleset, vagy az esemény elemzéséhez kapcsolódnak. Ne tárják fel a feljegyzések azon részeit, 
amelyek az elemzéshez nem kapcsolódnak. 
 
1. Megjegyzés.- a baleset, vagy esemény kivizsgálása folyamán a személyek által önként adott 
információkat is magukba foglaló fentiekben felsorolt feljegyzésekben tartalmazott információk 
nem megfelelő helyű felhasználására kerülhet sor a soron következő fegyelmi, polgári, igazgatási és 
büntetőjogi eljárások folyamán. Ha ezeket az információkat kiszolgáltatják, lehet, hogy ezeket a 
jövőben többé nyíltan nem tárják a kivizsgálók elé. Az ilyen információkhoz való hozzájutás 
meghiúsulása a kivizsgálási folyamatot akadályozná és a repülés biztonságot súlyosan érintené. 
 
2. Megjegyzés.- Az „E” Melléklet jogi útmutatót tartalmaz a biztonsági adat gyűjtő és feldolgozó 
rendszerekből származó információ védelméhez  
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A kivizsgálás felújítása 
 
5.13. Ha a kivizsgálás lezárása után új és jelentős bizonyíték kerül napvilágra, akkor a kivizsgálást 
korábban lefolytató államnak a kivizsgálást fel kell újítania. Ha azonban a vizsgálatot előzőleg 
lefolytató állam ezt nem kezdeményezi, akkor ehhez szerezze meg a kivizsgálást kezdeményező állam 
hozzájárulását. 
 

BÁRMELY MÁS ÁLLAM FELELŐSSÉGE 
 
Tájékoztatás - baleset és események 
 
5.14. Minden állam köteles a kivizsgáló állam kérésére a balesettel, vagy eseménnyel kapcsolatban 
minden rendelkezésre álló tájékoztatást megadni. 
 
Megjegyzés: Lásd még az 5.16 pontot is. 
 
5.15 Az állam, amelynek létesítményeit és szolgáltatásait az illető légijármű a baleset, vagy esemény 
előtt igénybe vette, vagy rendes körülmények között igénybe vette volna és, ha ez az állam a 
kivizsgálásban felhasználható információval rendelkezik, akkor köteles ezeket az információkat a 
kivizsgáló államnak megadni. 
 
 

A LAJSTROMOZÓ ÁLLAM ÉS AZ ÜZEMELTETŐ ÁLLAMÁNAK 
FELELŐSSÉGE 

 
Légijármű adatrögzítők - baleset, vagy rendkívüli események 
 
5.16 Ha a baleset, vagy rendkívüli eseményben érintett légijármű nem az eset helyszínének államában 
száll le, akkor a lajstromozó állam, vagy az üzemeltető állama a kivizsgáló állam kérésére köteles a 



légijármű adatrögzítők feljegyzéseit hordozó anyagot és ha szükséges, akkor az érintett légijármű 
adatrögzítőket is ez utóbbi részére átadni. 
 
Megjegyzés.- Alkalmazva az 5.16-ot, a lajstromozó állam, vagy az üzemeltető állam a repülőgép 
repülési adatrögzítő rögzített adatainak visszanyeréséhez más államok segítségét is kérheti. 
 
Tájékoztatás a szervezetekről 
 
5.17 A lajstromozó állam, vagy az üzemeltető állama a kivizsgáló állam kérésére köteles bármiféle 
olyan szervezettel kapcsolatos információt megadni, amely szervezet tevékenysége a légijármű 
üzemeltetésére közvetlen, vagy közvetett hatással lehetett. 
 

RÉSZVÉTEL A KIVIZSGÁLÁSBAN 
 
23/11/06 
No. 11 
Megjegyzés: A jelen Annex-ben semmi sem kívánja azt sugallni, hogy az állam meghatalmazott 
képviselőjének és tanácsadóinak mindig jelen kell lenniük a kivizsgálást lefolytató államban. 
 

A LASTROMOZÓ ÁLLAM, AZ ÜZEMELTETŐ ÁLLAM, 

A GYÁRTÓ ÁLLAM ÉS A TERVEZŐ ÁLLAM RÉSZVÉTELE 
 
Jogok 
 
5.18 A lajstromozó állam, az üzemeltető állam, a gyártó állam és a tervező állam joga, hogy a 
kivizsgálásban való részvételre meghatalmazott képviselőjét kijelölje. 
  
Megjegyzés: A jelen szabványban semmi sem célozza azt, hogy eleve elzárja a légijármű hajtóművét, 
vagy főbb alkotóelemeit tervező, vagy gyártó államot attól, hogy részvételét kérhesse valamely baleset 
kivizsgálásában. 
 
5.19 A lajstromozó állam, vagy az üzemeltető állama az üzemeltető által ajánlott egy, vagy több 
tanácsadót nevezzen ki az állam meghatalmazott képviselőjének segítésére. 
 
5.19.1 Ajánlás.- Ha se a lajstromozó állam, sem az üzemeltető állama nem jelöl ki meghatalmazott 
képviselőt, akkor a kivizsgálást lebonyolító állam - eljárásától függően- az üzemeltetőt hívja meg 
részvételre. 
 
5.20 A gyártó állam és a tervező állam is legyen jogosult, hogy a típus tervezetért, illetve a légijármű 
végső kialakításért felelős szervezetek által ajánlott egy, vagy több tanácsadót nevezzen ki az állam 
meghatalmazott képviselőjének segítésére. 
 
5.21 Ajánlás.- Ha se a gyártó állam sem a tervező állam nem jelöl ki meghatalmazott képviselőt, 
akkor a kivizsgálást lebonyolító állam - eljárásától függően- a típus tervezetért, illetve a légijármű 
végső kialakításért felelős szervezeteket hívja meg részvételre. 
 
Kötelezettségek 
 
5.22 Ha valamely 2250 kg maximális tömeg feletti légijármű balesetét kivizsgáló állam kifejezetten 



kéri a lajstromozó állam, az üzemeltető állam, a gyártó állam, vagy a tervező állam részvételét, akkor 
ezeknek az államoknak (külön-külön) meghatalmazott képviselőt kell küldeniük. 
  
1. Megjegyzés.- Az 5.22-ben semmi sem célozza megakadályozni a kivizsgáló államot abban, hogy a 
légijármű hajtóművét, vagy főbb alkotóelemeit tervező, vagy gyártó államot felkérje nevezze ki 
meghatalmazott képviselőjét bármely olyan esetben, ha a kivizsgáló állam úgy véli, hogy ezáltal a 
kivizsgáláshoz hasznosan járulhatnának hozzá vagy, ha az ilyen részvétel a repülésbiztonság 
fokozódásához vezethet. 
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2. Megjegyzés.- Az 5.22 pontban semmi sem célozza a kivizsgálást lefolytató állam eleve 
megakadályozását abban, hogy a tervező államát és a gyártó államát felkérje az 5.22 pontban 
leírtaktól eltérő egyéb balesetek kivizsgálásában való segítségnyújtásra. 
 

MÁS ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE 
 
Jogok 
 
5.23 Bármely államot, amely kérésre információkat, eszközöket, vagy szakértőket biztosít a kivizsgáló 
állam részére, fel kell jogosítani arra, hogy a kivizsgálásban való részvételre meghatalmazott 
képviselőt jelöljön ki. 
  
Megjegyzés.- A kivizsgálásban való részvételre meghatalmazott képviselő kijelölésére ugyancsak fel 
kell jogosítani minden olyan államot, amely a helyszíni vizsgálatokhoz üzemelési bázist biztosít, avagy 
a kutatás-mentési, vagy roncs kiemelési műveletekben érintett, avagy érintett mint az üzemeltető 
megosztott járatszám-, vagy szövetségesi partnerének állama. 
 

A MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐK FELHATALMAZÁSA 
 
Tanácsadók 
 
5.24 Meghatalmazott képviselők kijelölésére jogosult állam arra is jogosult, hogy meghatalmazott 
képviselőjének a kivizsgálásban való segítése céljából egy, vagy több tanácsadót jelöljön ki. 
 
1. Megjegyzés: A fenti rendelkezésben semmi sem célozza azt, hogy a kivizsgálásban résztvevő államot 
eleve meggátolja abban, hogy a legjobb műszaki szakértőt (szakértőket) bármely forrásból igénybe 
vegye, és az ilyen szakértőt (szakértőket) meghatalmazott képviselője mellé tanácsadóként kijelölje. 
 
2. Megjegyzés: A meghatalmazott képviselők tanácsadóik és felszerelésük beléptetésének 
megkönnyítésével az "Egyszerűsítések" címet viselő 9. Annex foglalkozik. A hivatali, vagy szolgálati 
útlevél megkönnyebbítheti a belépést. 
 
5.24.1 A meghatalmazott képviselőt segítő tanácsadóknak lehetővé kell tenni, hogy képviselőjük 
felügyelete alatt olyan mértékig vegyenek részt a kivizsgálásban, ami a meghatalmazott képviselő 
részvételének hatékonnyá tételéhez szükséges. 
 
Részvétel 
 
5.25 A kivizsgálásban való részvétel kötelezően adjon felhatalmazást a vizsgálat felelős vezetőjének 



felügyelete alatt a kivizsgálás minden vonatkozásában való részvételre, lényegében a: 
 
a) a baleset helyszínének látogatása; 
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b) a roncs megvizsgálására; 
 
c) a tanúk kikérdezésére a tanúktól információ beszerzésére és kikérdezéshez témakör ajánlására; 
 
d) amint lehetséges, minden bizonyítékhoz való teljes hozzáférésre; 
 
e) minden kapcsolatos dokumentumról másolathoz jutásra; és 
 
f) a rögzített adatok hordozóinak kiolvasásában való részvételre; 
 
g) a helyszíntől távoli kivizsgáló tevékenységben való részvételre, mint például részegység 
vizsgálatok, műszaki tájékoztatók, tesztelések és szimulációk; 
 
h) részvételre a kivizsgálás haladásáról tartott értekezleteken, beleértve az elemzésekkel, feltártakkal, 
okokkal és a biztonsági ajánlásokkal kapcsolatos szándékokat is; és 
 
i) a kivizsgálás különböző elemeire vonatkozó előterjesztés tételre. 
 
Mindazonáltal a lajstromozó államán, az üzemeltető államán, a tervező államán és a gyártó államán 
kívül más államok részvétele azokra a témákra korlátozhatók, amelyek az ilyen államokat az 5.23 pont 
szerint a részvételre feljogosítják. 
 
1. Megjegyzés: Elfogadott az, hogy a részvétel formája annak az államnak az eljárásaitól függ, amely 
a kivizsgálást, vagy annak egy részét lefolytatja. 
 
2. Megjegyzés: Az információk összegyűjtését és rögzítését nem szükséges késleltetni, hogy ezzel egy 
meghatalmazott képviselő érkezését bevárják. 
      
3. Megjegyzés.- A jelen szabványban semmi sem akadályozza a kivizsgáló államot abban, hogy a 
részvételi lehetőséget a felsoroltakon túlra is kiterjessze. 
 
4. Megjegyzés.- az e) alpontban említett kapcsolatos dokumentáció magában foglal olyan 
dokumentumokat is, mint például a részegységek vizsgálatáról készült jelentések, avagy a kivizsgálás 
keretében végrehajtott tanulmányok.  
 
Kötelezettségek 
 
5.26 A meghatalmazott képviselő és tanácsadója: 
  
a) minden vonatkozó és rendelkezésükre álló információt kötelesek a kivizsgáló állam rendelkezésére 
bocsátani; és 
 
b) a kivizsgálást végrehajtó állam kifejezett hozzájárulásának esetét kivéve, a kivizsgálás 
előrehaladásáról és a feltártakról információt nem adhatnak. 



 
Megjegyzés.- eme szabványban semmi sem szándékozik megakadályozni a tények gyors közzétételét, 
ha azt a kivizsgáló állam engedélyezte, továbbá eme szabvány azt sem szándékozik megakadályozni, 
hogy a meghatalmazott képviselő  
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megfelelő biztonsági ténykedések előmozdítása érdekében saját államának jelentsen. 
 
 

AZ ESET KÖVETKEZTÉBEN ELHUNYT, VAGY SÚLYOSAN SÉRÜLT 

POLGÁROK ÁLLAMÁNAK RÉSZVÉTELE 
 
Jogok és felhatalmazás 
 
5.27 A balesetben elhunyt, vagy súlyosan sérült polgárai miatt különösen érdekelt állam részére és e 
tekintetben benyújtott kérésére a kivizsgáló állam engedélyezze a kivizsgálásban résztvevő egy 
szakértő kijelölését, aki a következőkre jogosítandó: 
  
a) A baleset helyszínének felkeresése; 
 
 b) A vonatkozó ténybeli információkhoz való hozzáférés; 
 
 c) Az áldozatok azonosításában való részvétel; 
 
 d) a szakértő államának túlélő polgárai kikérdezésében való segédkezésre; és 
 
 e) A zárójelentés egy példányának kézhezvételére. 
 

6. FEJEZET - ZÁRÓJELENTÉS 
 
6.1 Ajánlás.- a Függelékben szereplő zárójelentés forma alkalmazandó. Ezzel együtt azonban, az a 
baleset, vagy esemény körülményeihez igazítható. 

MINDEN ÁLLAM KÖTELESSÉGE 
 
Közzététel - hozzájárulás 
 
6.2 A kivizsgáló állam kifejezett beleegyezése nélkül az államok ne publikálják, ne köröztessék és ne 
tegyék hozzáférhetővé a baleset, vagy repülő esemény zárójelentés előzetest, vagy annak bármely 
részét, a kivizsgálás közben beszerzett dokumentumokat, kivéve azt az esetet, ha a kivizsgáló állam 
ezeket a jelentéseket, vagy dokumentumokat már közzétette. 

A KIVIZSGÁLÓ ÁLLAM FELELŐSSÉGE 
 
Konzultáció 
 
6.3 A kivizsgáló állam a zárójelentés tervezetet küldje meg a kivizsgálást kezdeményező államnak, és 
mindazon államoknak, amelyek a kivizsgálásban részt vettek, felkérve őket a jelentéssel kapcsolatos 
fontos és megalapozott észrevételeik lehető legrövidebb időn belül történő megtételére. A kivizsgálás 



zárójelentés tervezetét az alábbiak részére kell véleményezésre elküldeni: 
 
a) A lajstromozó államnak; 
 
b) Az üzemeltető államának; 
 
c) A tervező államnak; és  
 
d) A gyártó államnak. 
 
Ha a kivizsgáló állam a felkérő levél elküldését követő 60 napon belül kap észrevételeket, akkor azok 
lényegét vagy építse be a zárójelentésbe, vagy, ha azt az észrevételt küldő állam kéri, mellékletként 
csatolja a zárójelentéshez. Ha a kivizsgáló állam 60 napon belül nem kap észrevételeket, akkor a 
zárójelentést a 6.4-el összhangban adja ki, hacsak ezen időszak meghosszabbításáról az érdekelt 
államokkal meg nem egyezett. 
 
1. Megjegyzés.- E szabványban nincs semmi olyan szándék, amely a kivizsgálást lefolytató államot 
szándékozna megakadályozni abban, hogy más egyéb államokkal konzultáljon, mint például amely 
vonatkozó adatokat közölt, jelentős létesítményt, avagy az 5.27 értelmében a kivizsgálásban résztvevő 
szakértőket bocsátott rendelkezésre.  
 
2. Megjegyzés.- A zárójelentéshez csatolandó észrevételek a zárójelentésnek nem szerkesztői jellegű, 
azon meghatározott műszaki szempontjaira korlátozódjanak, amelyek terén nem jött létre megegyezés. 
 
3. Megjegyzés.- A zárójelentés tervezet címzettekhez juttatásakor a kivizsgáló állam a legalkalmasabb 
és rendelkezésre álló leggyorsabb olyan továbbítási lehetőség alkalmazását veheti figyelembe, mint 
például a fax, e-mail, a futárszolgálat, vagy az expressz postaküldemény. 
 
6.3.1 Ajánlás.- A kivizsgálást lefolytató állam az üzemeltető államán keresztül küldje meg a 
zárójelentés tervezet egy példányát az üzemeltetőhöz, ezáltal téve lehetővé az üzemeltetőnek, hogy a 
zárójelentésről a véleményét kifejtse. 
 
6.3.2 Ajánlás.- A kivizsgálást lefolytató állam a tervező államán, illetve a gyártó államán keresztül 
küldje meg a zárójelentés tervezet egy példányát a légijármű tervezőjének, illetve gyártójának, ezáltal 
téve lehetővé a gyártó és a tervező számára, hogy a zárójelentésről a véleményüket kifejtsék. 
 
A zárójelentés címzettei 
 
6.4 A kivizsgálást folytató állam a baleset kivizsgálásáról készített zárójelentést a lehető legkisebb 
késedelemmel küldje meg: 
 
a) A kivizsgálást kezdeményező államnak; 
 
b) A lajstromozó államnak; 
 
c) Az üzemeltető államának; 
 
d) A tervező államnak; 
 
e) A gyártó államnak; 
 
f) Annak az államnak, amelynek polgárai a balesetben életüket vesztették vagy súlyos sérüléseket 
szenvedtek; és 



 
g) Minden állam számára, amely a kivizsgáláshoz tájékoztatást, jelentős segítséget, vagy szakértőket 
biztosított. 
 
A zárójelentés közzététele 
 
6.5 Balesetek megelőzése érdekében a balesetet, vagy eseményt kivizsgáló állam a lehető leghamarabb 
adja ki a zárójelentést. 
 
6.6 Ajánlás.- a kivizsgáló állam a lehető leghamarabb adja ki a zárójelentést és ha lehet az 
eseménytől számított 12 hónapon belül. Ha a jelentés nem adható ki 12 hónapon belül, akkor a 
kivizsgáló állam az eset minden évfordulóján időközi jelentést adjon ki, részletezve a kivizsgálás 
előrehaladását, illetve a felmerült biztonsági kérdéseket. 
 
6.7 Az 5700 kg maximum tömeget meghaladó légijármű baleset, vagy esemény esetében, ha a 
kivizsgáló állam erről zárójelentést adott ki, akkor a zárójelentés egy példányát köteles a Nemzetközi 
Polgári Repülési Szervezet részére megküldeni. 
 
Megjegyzés.- Minden esetben amikor az gyakorlatilag lehetséges, az ICAO-nak küldendő zárójelentést 
a szervezet egyik munkanyelvén készítsék a Függelékben mutatott formában. 
Biztonsági ajánlások 
 
6.8 A kivizsgáló állam hatósága, ha a baleset, vagy az esemény kivizsgálás bármely szakaszában 
kívánatos, hogy ajánlást tegyen az illetékes hatóságok részére, ideértve más államok hatóságait is, 
köteles ajánlást tenni minden olyan óvintézkedésről, amelyet hasonló esetek megelőzése érdekében 
azonnal meg kell tenni. 
 
6.9 A balesetet, vagy eseményt kivizsgáló állam hatósága –amikor megfelelő- a kivizsgálásból eredő 
minden biztonsági ajánlást küldjön meg minden érintett állam baleset kivizsgáló hatóságának és, ha 
ICAO dokumentum érintett az esetben, akkor küldje meg az ICAO-nak is. 
 
Megjegyzés.- ha a zárójelentés az ICAO-nak címzett biztonsági ajánlást tartalmaz, mert ICAO 
dokumentum érintett az esetben, akkor az ilyen zárójelentést kisérő levéllel kell kiegészíteni, amely 
körvonalazza a javasolt konkrét lépéseket.  

A BIZTONSÁGI AJÁNLÁST KÉZHEZ VEVŐ ÁLLAM FELELŐSSÉGE 
 
Biztonsági ajánlás vételekor teendő lépések 
 
6.10 A biztonsági ajánlást vevő állam a javaslatot tévő államot tájékoztassa a megtett, illetve 
megfontolás alatt álló lépésekről, illetve annak okáról, ha nem tesz lépéseket. 
 
Megjegyzés.- e szabványban semmi sem szándékozik akadályozni a kivizsgáló államot abban, hogy 
biztonsági ajánlástól eltérő megelőző intézkedésekre tegyen javaslatot. 

7. FEJEZET – ADREP JELENTÉS 
 
1. Megjegyzés: Az értesítési és jelentési ellenőrző listát a "B" melléklet tartalmazza. 
 
 2. Megjegyzés: A jelen fejezet rendelkezései bármely balesetről, vagy repülő eseményről két 
különböző jelentést kívánhatnak meg, ezek: 
 
 Előzetes jelentés 
 Adat jelentés balesetről és repülő eseményről 



 
3. Megjegyzés: Az előzetes jelentés és a balesetről/repülő eseményről szóló adat jelentés elkészítésére 
vonatkozó útmutatást az ICAO Baleset/Repülő esemény Jelentési Kézikönyve (Doc 9156) tartalmazza. 

 

ELŐZETES JELENTÉS 

A KIVIZSGÁLÓ ÁLLAM FELELŐSSÉGE 
 
2250 kg-nál nagyobb tömegű légijármü balesete 
 
7.1 A 5700 kg - nál nagyobb maximum tömegű légijármü balesetét kivizsgáló állam köteles az 
alábbiak részére előzetes jelentést küldeni: 
 
 a) A lajstromozó államnak, vagy az esemény helyszín államának, a helyzetnek megfelelően; 
 
 b) Az üzemeltető államának; 
 
 c) A tervező államnak; 
 
 d) A gyártó államának; 
 
 e) Minden államnak, amely az esettel kapcsolatban tájékoztatást, fontos eszközöket, vagy szakértőket 
adott; és 
 
 f) A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet részére. 
 
2250 kg, vagy ettől kisebb tömegű légijármü balesete 
 
7.2 A 7.1 pont által nem részletezett légijármüvekkel történt baleset esetén és, ha légi-alkalmasságot 
érintő, vagy más államok részére fontosnak ítélt kérdésekről van szó, a kivizsgálást végző állam az 
alábbiak részére küldjön előzetes jelentést: 
 
 a) A lajstromozó államnak, illetve a baleseti helyszín államának - a szükségnek megfelelően; 
 
 b) Az üzemeltető államának; 
 
 c) A tervező államnak; 
 
 d) A gyártó államnak; 
 
 e) Mindegyik államnak, amely az esettel kapcsolatban tájékoztatást, fontos eszközöket, vagy 
szakértőket adott. 
 
A jelentés nyelve 
 
7.3 Az előzetes jelentést az ICAO egyik hivatalos nyelvén kell az illetékes államok és a Nemzetközi 
Polgári Repülési Szervezet részére megküldeni. 
 
A jelentés továbbítása 
 
7.4 Az előzetes jelentést a baleset napjától számított 30 napon belül faxon, e-mailben, vagy 



légipostával kell elküldeni, hacsak eddig az időpontig a balesetről/eseményről szóló adat jelentést már 
meg nem küldték. Ha a biztonságot közvetlenül érintő kérdésről van szó, akkor ezt, amint 
rendelkezésre áll, azonnal a rendelkezésre álló legalkalmasabb és leggyorsabb módon kell elküldeni. 

ADAT JELENTÉS BALESETRŐL/REPÜLŐ ESEMÉNYRŐL 

A KIVIZSGÁLO ÁLLAM FELELŐSSÉGE 
 
2250 kg-nál nagyobb tömegű légijármű balesete 
 
7.5 Ha a balesetben érintett légijármű maximum tömege 2250 kg feletti, akkor a kivizsgáló állam a 
baleseti adat jelentést a kivizsgálást követően, amilyen gyorsan csak lehet, köteles a Nemzetközi 
Polgári Repülési Szervezetnek megküldeni. 
 
7.6 Ajánlás.- A kivizsgálást lefolytató állam más államok kérésére adja meg a baleset/repülő esemény 
adat jelentésben rendelkezésre bocsátott ismereteket kiegészítő információkat. 
 
5700 kg-nál nagyobb tömegű légijármű eseménye 
 
7.7 5700 kg maximum tömeg feletti légijármű repülő eseményét kivizsgáló állam, a kivizsgálás után 
amilyen hamar csak gyakorlatban lehetséges, a repülő eseményről szóló adat jelentést minden esetben 
küldje meg a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnek. 
 
Megjegyzés.- Baleset megelőzési tanulmányok készítése okán a nemzetközi polgári repülési szervezet 
érdeklődésének középpontjában álló esemény fajtákat a “C” Melléklet tartalmazza.  

8. FEJEZET - BALESET MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK 
 
Megjegyzés.- Az itt közölt rendelkezések célja a baleset megelőzés előmozdítása a baleseti és esemény 
adatok elemzésével, illetve az információk haladéktalan cseréjével. 
 
Esemény jelentő rendszer 
 
8.1 Az állam alakítson ki hivatalos esemény jelentő rendszert a tényleges, vagy a lehetséges biztonsági 
hiányosságokról szóló információk összegyűjtéséhez. 
 
8.2 Ajánlás.- A kötelező esemény jelentő rendszer által esetleg napvilágra nem kerülő információk 
összegyűjtése érdekében az állam alakítson ki önkéntes esemény jelentő rendszert. 
 
8.3 Az önkéntes esemény jelentő rendszer nem lehet büntető célzatú és az információ forrás számára 
biztosítson védelmet. 
 
1. Megjegyzés.- az önkéntes jelentéstétel tekintetében alapvető a büntetés mentes környezet. 
 
2. Megjegyzés.- Az államokat bátorítjuk, hogy vonatkozó jogszabályaik, törvényeik és irányelveik 
szükség szerinti módosításával mozdítsák elő és támogassák a repülés biztonságot érinthető 
események önkéntes jelentését.  
 
3. Megjegyzés.- Az ICAO Biztonság Kezelési Kézikönyve (SMM) (Doc 9859) közöl útmutatást mind az 
önkéntes, mind a kötelező esemény jelentőrendszerről. 
 
4. Megjegyzés.- az „E” Melléklet tartalmaz jogi útmutatót a biztonsági adat gyűjtő és feldolgozó 
rendszerekből származó információ védelméhez. 
 
Adatnyilvántartó rendszer 



 
8.4 Ajánlás.- Az információk –beleértve a saját esemény jelentő rendszer révén nyert információkat 
is,- hatékony elemzésének elősegítése érdekében az állam alakítson ki baleset és esemény 
adatnyilvántartó rendszert.  
  
8.5 Ajánlás.- az adatnyilvántartó rendszer az adatcsere elősegítése érdekében szabványosított 
formátumot alkalmazzon. 
 
1. Megjegyzés.- az ilyenfajta adatnyilvántartó rendszerek jellemzőivel kapcsolatos útmutató anyagot 
az ICAO az államok kérésére biztosítja. 
 
2. Megjegyzés.- a 8.4 megvalósítása terén az államokat bátorítjuk, törekedjenek körzeti 
megállapodásokra – amikor az megfelelő.  
 
Az adatok elemzése – megelőző intézkedések 
 
8.6 A baleset és esemény adatbázist, valamint eseményjelentő rendszert kialakító államnak elemeznie 
kell a baleseti/eseményjelentésekben található információkat és az adatbázist annak érdekében, hogy 
meghatározhassák a szükséges megelőző intézkedéseket.  
 
Megjegyzés. –A kivizsgált balesetekről, illetve eseményekről szóló Zárójelentések tartalmazhatják 
azokat a további információkat, amelyekre a megfelelő intézkedések alapozhatók.   
 
8.7 Ajánlás.- Amennyiben egy állam az adatbázisában található információk elemzése során olyan 
biztonsági kérdéseket fed fel, amelyek további államokat is érintenek, ennek az államnak minél előbb 
továbbítania kell ezeket a biztonsági információkat a többi állam részére.  
  
8.8 Ajánlás.- A baleset és eseményvizsgálatból eredő biztonsági ajánlásokon felül a biztonsági 
ajánlások különböző forrásokból eredhetnek, beleértve a biztonsági tanulmányokat is. Ha a biztonsági 
ajánlásokat egy másik állam szervezetének címezik, azokat továbbítaniuk kell az állam vizsgálati 
hatósága részére is.  
 
Biztonsági információ csere 
 
8.9 Ajánlás.- az államok támogassák a légiközlekedési rendszer minden felhasználóját összekötő 
biztonsági információ elosztó hálózat felállítását és segítsék elő az aktuális és potenciális biztonsági 
hiányosságokról szóló információk szabad cseréjét. 
 
1. Megjegyzés.- az adatcsere elősegítése érdekében szabványosított meghatározások, besorolások és 
formátumok szükségesek. Az ilyenfajta információ elosztó hálózat jellemzőivel kapcsolatos útmutató 
anyagot az ICAO az államok kérésére biztosítja. 
 

FÜGGELÉK. A ZÁRÓJELENTÉS FORMÁJA 
(Lásd 6. a Fejezetet) 

CÉL 
 
Az itt bemutatott zárójelentés forma célja, hogy kényelmes és egységes nyomtatványt biztosítson. 
 
A zárójelentés egyes részeinek kitöltésére vonatkozó részletes utasítás az ICAO Légijármű Baleset 
Kivizsgálási Kézikönyvében (Doc 6920) található. 

A ZÁRÓJELENTÉS RÉSZEI 



 
Cím. A zárójelentés az alábbiakat tartalmazó címmel kezdődik: 
Az üzemeltető neve; a légijármű gyártója, típusa, nemzetiségi és lajstrom jele; A baleset vagy esemény 
helye és időpontja. 
 
Áttekintés. A címet követően rövid áttekintés következik az alábbi információkra vonatkozóan: 
A belföldi és külföldi hatóságok értesítése a balesetről; A baleset kivizsgáló hatóság aznosítása és 
meghatalmazott képviselője; A kivizsgálás szervezete; A jelentést kiadó hatóság neve és a kiadás 
időpontja; 
 
Valamint egy rövid összefoglalóval záródik, melyben a balesethez vezető okokat taglalják. 
 
A zárójelentés fő részei. A zárójelentés fő részét a következő címek szerint osztják fel: 
 
 1. Ténybeli információk 
 
 2. Elemzés 
 
 3. Következtetések 
 
 4. Biztonsági ajánlások 
 
mindenegyes cím alatt több alcím található, amelyet a következőkben körvonalazunk. 
 
Függelékek: Szükség szerint csatolandók 
 
Megjegyzés: Zárójelentés készítése során e formátum alkalmazása biztosítja, hogy: 
 
 a) A ténybeli információk, elemzések és következtetések megértéséhez szükséges minden tájékoztatást 
tartalmazzanak a megfelelő címszavak alatt; 
 
 b) Ahol az "1 - Ténybeli információk" fejezet bármely pontjával kapcsolatosan információ nem áll 
rendelkezésre, vagy az nincs összefüggésben a balesethez vezető körülményekkel, ott ilyen értelmű 
megjegyzés legyen beiktatva a megfelelő alcímek alatt. 

1. TÉNYBELI INFORMÁCIÓK 
 
1.1 A repülés lefolyása. Rövid leíró jellegű ismertetés, amely az alábbiakról tájékoztat: 
 
 - Járatszám, az üzemelés fajtája, az utolsó indulási hely, az indulás ideje (helyi, vagy UTC idő), 
tervezett leszállóhely; 
 
 - A repülés előkészítése, a repülés és a balesethez vezető események leírása, beleértve a repülési pálya 
fontos szakaszának rekonstruálását a szükségnek megfelelően; 
 
 - A baleset helye (földrajzi szélesség, hosszúság, tengerszint feletti magasság), ideje (helyi, vagy UTC 
idő), nappal, vagy éjjel; 
 
1.2 Személyi sérülések. Az alábbi táblázat kitöltése (számokkal) 
 
Sérülés
ek 

Személ
yzet 

Utasok Mások 

Halálos    



Súlyos    
Kisebb 
/ 
Semmil
yen 

   

 
 
 Megjegyzés: Halálos sérülések közé kell számítani az összes halálesetet, amelyről megállapították, 
hogy az a balesetben szenvedett sérülések közvetlen következménye. A súlyos sérülések 
meghatározását az Annex I. Fejezete tartalmazza. 
 
1.3 A Légijármű rongálódása. A légijárművet a balesetben ért rongálódások rövid ismertetése 
(megsemmisült, jelentősen megrongálódott, kissé megrongálódott, nem sérült). 
 
1.4 Egyéb kár. Nem a légijármű, hanem egyéb tárgyakban keletkezett rongálódások rövid ismertetése. 
 
1.5 A személyzet adatai: 
 
a) A hajózó személyzet összes tagjára vonatkozó adatok: 
 életkor, a szakszolgálati engedély érvényessége, jogosítások, kötelező ellenőrzések, repülési 
tapasztalat (összesen és az adott típuson), és a munkaidőre vonatkozó megfelelő tájékoztatások. 
 
b) A személyzet egyéb tagjainak képesítésére és gyakorlatára vonatkozó rövid ismertető. 
 
c) Az egyéb személyekre, mint például a légiforgalmi és a karbantartó szolgálat tagjaira stb. vonatkozó 
információk, amennyiben ezek a témához tartoznak. 
 
1.6 A légijármű adatai: 
 
a) A légijármű légi-alkalmasságának és karbantartásának rövid ismertetése (amelyben a repülés előtti 
és alatti ismert hiányosságokat is fel kell sorolni, ha azoknak bármi kihatásuk lehetett a balesetre). 
 
b) A teljesítmény rövid értékelése, ha ez lényeges, valamint annak ismertetése, hogy a tömeg és a 
tömeg-középpont az előírt határokon belül volt-e a balesettel kapcsolatos repülési szakasz folyamán. 
(Ha nem és, ha ennek bármilyen kihatása volt a balesetre, akkor ezt részletesen kell ismertetni). 
 
c) A használt tüzelőanyag fajtája. 
 
1.7 Meteorológiai adatok 
 
a) Az időjárási körülmények rövid ismertetése, beleértve az előre jelzett és a tényleges körülményeket 
is, továbbá azt, hogy a személyzet számára ezek a meteorológiai információk rendelkezésre álltak-e. 
 
b) A természetes fényviszonyok a baleset időpontjában (a napfény, holdfény, szürkület, stb.). 
 
1.8 Navigációs berendezések. A rendelkezésre álló navigációs berendezések vonatkozó adatai, 
beleértve az olyan leszállító berendezéseket, mint például a ILS, MLS, NDB, PAR, VOR, az optikai 
földi segédberendezéseket stb. és az adott időpontban tapasztalt, hatékonyságukra vonatkozó 
információkat. 
 
1.9 Összeköttetés. A légiforgalmi mozgó és a légiforgalmi állandó helyű szolgálat összeköttetésére és 
ennek hatékonyságára vonatkozó információk. 
 



1.10 Repülőtéri adatok. A repülőtérre, létesítményeire és állapotukra, illetve ha a felszállás, vagy a 
leszállás nem a repülőtéren történt, akkor a felszállási, vagy a leszállási területre vonatkozó témához 
tartozó információk. 
 
1.11 Légijármű adatrögzítők. A légijármű adatrögzítők telepítési helye a légijárműben, állapotuk a 
megtaláláskor és a belőlük nyert adatok. 
 
1.12 A roncsra és a becsapódásra vonatkozó adatok. Általános információk a baleset helyszínéről és 
a roncs szétszóródásáról; felderített anyaghibák, vagy alkatrész hibák. A roncs különböző darabjainak 
helyére és állapotára vonatkozó részletekre rendszerint nincs szükség, csak akkor, ha ezzel a légijármű 
becsapódás előtti széthullását szükséges jelezni. Vázlatok, térképek és fényképfelvételek ebben a 
részben helyezhetők el, vagy a Függelékhez csatolhatók. 
 
1.13 Orvosi és boncolási adatok. Az elvégzett vizsgálatok eredményeinek és az azokból rendelkezésre 
álló adatok rövid leírása. 
 
Megjegyzés: A hajózó személyzet szakszolgálati engedélyével kapcsolatos egészségügyi adatokat az 
"1.5 - A személyzet adatai" című részben kell közölni. 
 
1.14 Tűz. Ha tűz keletkezett, akkor az eset természetére, valamint az oltáshoz használt tűzoltó 
eszközökre és hatékonyságukra vonatkozó információk. 
 
1.15 A túlélés lehetősége. A kutatás, vészelhagyás és mentés rövid leírása, a személyzet és az utasok 
elhelyezkedése az elszenvedett sérülések viszonylatában, az olyan szerkezetek elégtelensége, mint 
például ülések és biztonsági övek bekötő pontjai. 
 
1.16 Próbák és kísérletek. Rövid nyilatkozat a próbák és kísérletek eredményeiről. 
 
1.17 Szervezeti és vezetőségi jellemzések. A légijármű üzemelését befolyásoló szervezetekkel és ezek 
vezetőségével összefüggő vonatkozó információk. Ezen szervezetek közé tartozik például az 
üzemeltető, a légiforgalmi szolgálat(ok), az útvonal-, a repülőtéri- és az időjárási szolgálati 
ügynökségek és a szabályozó hatóság. Az információ tartalmazhatja, de ne csak a szervezeti 
felépítésre és funkciókra, erőforrásokra, a gazdasági helyzetre, a vezetési irányelvekre és gyakorlatra 
és a szabályozási keretekre korlátozódjon. 
 
1.18 Kiegészítő adatok. Az 1.1 - 1.17 pontokban nem szereplő, de a témához tartozó információk. 
 
1.19 Hasznos, vagy hatékony kivizsgálási módszerek. Ha a kivizsgálás során hasznos, vagy hatékony 
kivizsgálási módszereket alkalmaztak, akkor röviden tüntessék fel e módszerek alkalmazásának okát, 
utaljanak főbb jellemző vonásaikra, továbbá az 1.1-től - 1.17 pontig terjedő alcímek alatt ismertessék 
az eredményeket. 

2. ELEMZÉS 
 
Szükség szerint csak azokat az információkat elemezzék, amelyeket az "1 - Ténybeli információk" 
szakaszban rögzítettek, és amelyek a következtetések és az ok(ok) meghatározásához tartoznak. 

3. KÖVETKEZTETÉSEK 
 
Sorolja fel a kivizsgálás során megállapított tényeket és okokat. Az okok listája foglalja magába mind 
a közvetlen, mind a mélyebb, rendszerben rejlő okokat is. 

4. BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK 
 
Ha alkalmazható, rövid nyilatkozat a baleset megelőzése érdekében tett bármely javaslatról, és ennek 



eredményeként megtett korrigáló lépésről. 



FÜGGELÉKEK 
 
A szükségnek megfelelően itt kell közölni minden egyéb, a jelentés megértése szempontjából 
szükségesnek tekinthető vonatkozó információt. 

A 13. ANNEX MELLÉKLETEI 
Ezek a mellékletek a 13. Annex - "Légijármű baleset kivizsgálása" részét nem képezik. 
Az ezekben közölt anyag célja a 13. Annex alkalmazásának megkönnyítése. 

A. MELLÉKLET - AZ ÜZEMELTETŐ ÁLLAMÁNAK JOGA ÉS 
KÖTELESSÉGE A KÖLCSÖNBEN, BÉRBEN, VAGY CSERÉBEN 

ÜZEMELTETETT LÉGIJÁRMŰVEKET ÉRT BALESETEKKEL, VAGY 
ESEMÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN 

 
A 13. Annex - Légijármű baleset és esemény kivizsgálás szabványait és ajánlott gyakorlatait még 
akkor dolgozták ki, amikor a lajstromozó állam és az üzemeltető állama általában ugyan az volt. Az 
utóbbi években azonban nemzetközi légijármű bérlési és csere megállapodások jöttek létre, ezáltal sok 
esetben az üzemeltető állama nem azonos a lajstromozó állammal. 
 
A bérleti, vagy csere megállapodások esetenként a hajózó személyzetnek a lajstromozó államból való 
biztosítását tartalmazzák. Gyakoribb azonban az az eset, hogy a hajózó személyzetet az üzemeltető 
állam biztosítja és a légijárművet az üzemeltető államának törvényei szerint üzemeltetik. Ennek 
megfelelően, ezen megállapodásokból a légi-alkalmasságra vonatkozóan is különféle megegyezések 
születhetnek. A légi-alkalmasság felelőssége részben, vagy teljes egészében terhelheti az üzemeltető 
államot, vagy a lajstromozó államot. Néha az üzemeltető a lajstromozó állam által előírt légi-
alkalmassági ellenőrzési rendszernek megfelelően hajtja végre a karbantartást és vezeti a 
nyilvántartásokat. 
 
Baleset, vagy esemény alkalmával lényeges, hogy bármely államnak, amely a légijármű biztonságáért 
felelősséget vállalt, joga legyen részt venni a kivizsgálásban, legalábbis e felelősség vonatkozásában. 
Lényeges az is, hogy a kivizsgáló állam az adott kivizsgáláshoz fontos minden dokumentumhoz és 
egyéb információhoz gyorsan hozzájusson. 
 
Ha egy baleset, vagy esemény helyszínéről határozottan nem állapítható meg, hogy az valamely állam 
területén van, akkor az üzemeltető állama a lajstromozó állammal történt megbeszélés után vállalja a 
baleset kivizsgálás részbeni, vagy teljes felelősségét. 

B. MELLÉKLET - ÉRTESITÉSEK ÉS JELENTÉSEK ELLENŐRZŐ 
JEGYZÉKE 

 
Megjegyzés.- Ebben az ellenőrző jegyzékben szereplő alábbi kifejezések a következő értelemmel 
bírnak: 
 
- Nemzetközi eset: Valamely szerződő állam területén egy másik szerződő államban lajstromozott 
légijárművel bekövetkezett baleset, vagy rendkívüli esemény; 
 
- Belföldi eset: A lajstromozó állam területén bekövetkezett baleset, vagy rendkívüli esemény; 
 
- Egyéb eset: Nem szerződő állam területén bekövetkezett, vagy egyetlen államhoz sem tartozó 
területen bekövetkezett baleset, vagy rendkívüli esemény. 
 
 



1. ÉRTESITÉS – BALESET, VAGY RENDKÍVÜLI ESEMÉNY 
Küldi  Milyen esetben  Kinek  A 13. Annex 

vonatkozó 
 pontja 

Az eset 
helyszínének 
állama 

Nemzetközi eset: 
 Minden légijármű fajta 
esetén 

Lajstromozó állam 
Üzemeltető állam 
Tervező állam 
Gyártó állam 
ICAO (2250 kg feletti légijármű 
esetén) 

 4.1 

Lajstromozó 
állam 

 Belföldi és egyéb eset: 
2250 kg feletti légijármű 

Üzemeltető állam 
Tervező állam 
Gyártó állam 
ICAO (2250 kg feletti légijármű 
esetén) 

4.8 

 

2. ZÁRÓJELENTÉS 
Baleset, vagy rendkívüli esemény, bárhol is történt   
 Küldi  A jelentés fajtája Milyen légijármű esetében Kinek A 13. Annex

vonatkozó 
pontja 

Kivizsgáló 
Állam 

 Zárójelentés  minden légijármű kivizsgálást 
kezdeményező 
állam 
Lajstromozó 
állam 
Üzemeltető állam 
Tervező állam 
Gyártó állam 
Halálos áldozatok 
miatt érdekelt 
állam 
Információkat, 
fontos eszközöket 
vagy szakértőket 
adó állam 

6.4 

  5700 kg feletti légi-jármű ICAO  6.7 
 

3. ADREP JELENTÉS 
Baleset, vagy rendkívüli esemény, bárhol is történt    
Küldi  A jelentés fajtája Milyen 

esetben 
 Kinek  A 13. Annex 

vonatkozó 
pontja 



Kivizsgáló 
állam 

ELŐZETES 
JELENTÉS 

 2250 kg feletti légijármű 
baleset 

 Lajstromozó állam, 
 vagy a helyszín 
állama 
üzemeltető állam 
 tervező állam 
 gyártó állam 
 Információkat, 
 fontos eszközöket, 
 vagy szakértőket  
 adó állam 
 ICAO 

7.1 

   2250 kg, vagy ez alatti 
légijármű baeset, ha légi-
alkalmassági, vagy 
érdeklődésre számot tartó 
téma érintett 

Az ICAO kivételével 
 ugyanaz, mint fent 

7.2 

  BALESETI 
ADATJELENTÉS 

 2250 kg feletti légijármű 
baleset 

 ICAO  7.5 

 ESEMÉNY 
ADATJELENTÉS 

5700 kg feletti légijármű 
eseménye  

 ICAO  7.7  

 

4. BALESET MEGELŐ INTÉZKEDÉSEK 
Más államok érdeklődésére számot tartó biztonsági témák   
Küldi A jelentés 

fajtája 
Milyen esetben Kinek A 13. Annex 

vonatkozó 
pontja 

Biztonsági 
adatot 
elemző 
állam 

 bármilyen Más állam érdeklődésére 
számot tartó biztonsági 
téma 

Érdekelt államok  8.7 

Biztonsági 
ajánlást 
közlő 
állam 

 biztonsági ajánlás  Más államok részére 
megfogalmazott ajánlás 

az illető állam baleset 
kivizsgáló hatósága 

6.8 
 8.8 

 

C MELLÉKLET - RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK PÉLDÁINAK LISTÁJA 
  
1. A "rendkívüli esemény"-t az 1. Fejezet a következőképp határozza meg: 
 
Rendkívüli esemény (Serious Incident). Olyan körülményekkel járó esemény, melyek jelzik, hogy 
majdnem baleset történt. 
 
2. A felsorolt események a valószínűen rendkívüli események jellegzetes példái. A felsorolás nem 
teljes és csupán a rendkívüli esemény meghatározásához szolgál útmutatóként. 
 
Az összeütközés, vagy a veszélyes helyzet elkerülése érdekében kivédési manővert igénylő veszélyes 
közelség. Vagy amely alkalmával kikerülő ténykedés helytálló lett volna. 
 
Éppen hogy elkerült kormányzott földnek ütközés. 
 
Felszállás megszakítás zárt, vagy foglalt futópályán. 
 



Felszállás végrehajtása zárt, vagy foglalt futópályáról az akadályoktól nem kellő elkülönítettséggel. 
 
Leszállás vagy leszállási kísérlet zárt, vagy foglalt futópályára. 
 
Felszállás során, vagy az emelkedés kezdetén nagymérvű hibák a számított teljesítmény 
létrehozásában. 
 
Tűz, vagy füst az utas-kabinban, csomagtérben, illetve hajtómű tűz, még akkor is, ha a tüzet tűzoltó 
anyag alkalmazásával eloltották. 
  
A hajózó személyzet részéről az oxigén vész-használatát igénylő esetek. 
 
A légijármű szerkezeti meghibásodása, vagy a hajtómű szétesése, amely eseteket nem balesetként 
osztályoztak. 
 
A légijármű működését súlyosan érintő egy, vagy több légijármű rendszer többszörös, illetve egyidejű 
meghibásodása. 
 
A hajózó személyzet cselekvőképtelenné válása repülés közben. 
 
A légijármű vezető részéről vészhelyzet nyilvánítást igénylő üzemanyag mennyiség. 
 
Felszállási, vagy leszállási események. Olyanok, mint például küszöb előtti földet érés, túlfutás, vagy a 
futópálya oldalhatárain kívülre futás. 
 
Rendszer meghibásodások, időjárási jelenségek, üzemelés a repülés engedélyezett teljesítmény 
tartományain kívül, vagy egyéb más olyan esetek, amelyek a légijármű kormányozhatóságában 
nehézséget okozhattak volna. 
 
Valamely tartalékolt és a repülés vezérléséhez és navigáláshoz kötelező egynél több rendszer 
meghibásodása. 

D MELLÉKLET – ÚTMUTATÓ A LÉGIJÁRMŰ ADATRÖGZÍTŐ 
KIOLVASÁSHOZ ÉS ELEMZÉSHEZ 

 
Indító lépések 

A nagy balesetet követő időszak bármely állam baleset kivizsgáló szervezete számára súlyos időszakot 
jelent. A legsürgetőbb döntést igénylő témák egyike annak eldöntése, hogy hol olvassák ki és 
elemezzék a légijármű adatrögzítőit. Rendkívül fontos, hogy a légijármű adatrögzítők kiolvasására és 
értékelésére a balesetet követően a lehető leghamarabb sor kerüljön. A problémás területek mielőbbi 
behatárolása befolyásolhatja a helyszíni vizsgálatokat, aholis a nyomok néha tünékenyek. A problémás 
területek mielőbbi behatárolása egyúttal a hasonló események megelőzéséhez fontos sürgős biztonsági 
ajánlásokat is eredményezhet.  
 
Az államok többsége nem rendelkezik saját létesítménnyel ahol a légijármű adatrögzítők (beleértve 
mind hang-, mind az adatrögzítők) információi visszajátszhatók és elemezhetők volnának és 
következésképp más államok segítségéért folyamodnak. Éppen ezért lényeges, hogy az állam 
kivizsgálást lefolytató baleset kivizsgáló hatósága időben intézkedjen a légijármű adatrögzítők 
megfelelő létesítményben történő kiolvasása tekintetében.  

 

Létesítmény választék 
 



 
A kivizsgáló állam kérheti bármely állam segítségét, amely véleménye szerint a kivizsgálás érdekeit a 
legjobban szolgálja. A légitársaságok és műszaki karbantartó létesítmények által jellemzően 
alkalmazott szabvány gyártói lejátszó berendezés és visszajátszó szoftver baleset kivizsgálás 
kivizsgálási célra nem megfelelő. Ha az adatrögzítők sérültek, rendszerint speciális visszanyerő és 
elemző technikára van szükség. 
 
A légijármű adatrögzítő kiolvasására igénybevett létesítménynek a következő lehetőségekkel kell 
rendelkeznie: 
 
a) képesség a súlyosan sérült adatrögzítő szétszerelésére és kiolvasására; 
 
b) képesség az eredeti felvétel/memória modul visszajátszására gyártói másoló eszköz nélkül, illetve a 
balesetben, vagy az eseményben érintett adatrögzítő ház igénybevételének szüksége nélkül; 
 
c) képesség a digitális szalagos légijármű adatrögzítők nyers bináris hullámformáinak manuális 
elemzésére; 
 
d) képesség arra, hogy alkalmas szoftver digitálisan fokozza és szűrje a beszédhang felvételeket; és 
 
e) képesség az adatok grafikus elemzésére, a kifejezetten nem rögzített kiegészítő adatok 
származtatására, az adatok keresztellenőrzéssel végzett hitelesítésére és egyéb analitikai módszerekre 
az adat pontosság és korlátok meghatározására. 
23/11/06 
 

A gyártó állam (vagy a tervező állam) és az üzemeltető állam részvétele 

 
A gyártó állam (vagy a tervező állam) légi-alkalmassági felelősséggel tartozik és rendszerint 
rendelkezik is a légijármű adatrögzítő információk kiolvasáshoz és elemzéséhez szükséges 
szakértelemmel. Tekintve, hogy a légijármű adatrögzítő információk gyakran vethetnek fel légi-
alkalmassági problémákat, ezért a gyártó állam (vagy a tervező állam) képviselőjének jelen kell lennie 
amikor a légijármű adatrögzítők kiolvasását és elemzését nem a gyártó (vagy a tervező) államban 
hajtják végre. 
 
Az üzemeltető állama szabályozói felelősséggel tartozik a repülő tevékenység tekintetében és 
bepillantási lehetőséget biztosíthat kifejezetten az üzemeltetőre vonatkozó üzemeltetési kérdésekbe. 
Tekintettel arra, hogy a légijármű adatrögzítő információk üzemeltetési problémákra deríthet fényt, 
ezért az üzemeltető állam képviselőjének ugyancsak jelen kell lennie a légijármű adatrögzítők 
kiolvasásának és elemzésének végrehajtásakor. 
 

Ajánlott eljárások 
 
A repülési adatrögzítő és a pilótakabin hangrögzítő kiolvasását ugyanabban a létesítményben kell 
elvégezni, mivel egymást kiegészítő adatokat tartalmaznak, amelyek segítségre lehetnek minden 
felvétel hitelesítésében és segítenek az idő meghatározásában, illetve a szinkronizálás létrehozásában. 
 
A légijármű adatrögzítőket ne nyissák fel, vagy ne helyezzék áram alá, illetve az eredeti felvételt ne 
másolják (főleg ne nagysebességű másoló berendezésen) a kiolvasást megelőzően, mert azzal a 
rögzített adatok sérülését kockáztatják. 
 



Más állam részére légijármű adatrögzítő kiolvasást végző intézmény számára lehetőséget kell 
biztosítani a zárójelentés véleményezésére annak érdekében, hogy a légijármű adatrögzítő elemzés 
jellemzői figyelembe legyenek véve. 
 
Légijármű adatrögzítő kiolvasást végző létesítmény részéről esetleg a légijármű gyártó és az 
üzemeltető szakértelmére lehet szükség, hogy a kalibrációs adatokat hitelesítse és a rögzített 
információt igazolja.  
 
Kiegészítő igények, vagy megerősítés kérések időbeli teljesítésének érdekében a kivizsgálást lefolytató 
állam az eredeti felvételeket, vagy azok másolatát a kiolvasó létesítménynél hagyhatja a kivizsgálás 
lezárásáig, feltéve, hogy a felvételek megőrzéséhez a létesítmény megfelelő biztonsági eljárással 
rendelkezik. 
 

E MELLÉKLET  –  JOGI ÚTMUTATÓ A BIZTONSÁGI ADAT 
GYŰJTŐ ÉS FELDOLGOZÓ RENDSZEREKBŐL SZÁRMAZÓ 

INFORMÁCIÓ 

VÉDELMÉHEZ 
 

1.  BEVEZETŐ RÉSZ 

 
1.1  A biztonsági információ nem megfelelő felhasználattal szembeni védelme alapvető ezek jövőbeni 
beszerezhetőségének biztosítása érdekében, tekintve, hogy a biztonsági információk biztonsággal 
össze nem függő célokra történő használata gátat vethet az ilyen információk jövőbeni 
beszerezhetősége tekintetében, amely  hátrányosan érinti a biztonságot. Az ICAO 35. Közgyűlése ezt a 
tényt ismerte el, megjegyezve, hogy több állam jelenlegi nemzeti törvényei és szabályozói nem 
megfelelően foglalkozik a biztonsági információ nem megfelelő használattal szembeni 
védelmezésének módszerével.  
 
1.2   A jelen Mellékletben található útmutató anyag célja ezért az államok segítése  
a biztonsági adat gyűjtő és feldolgozó rendszerekből (SDCPS) származó információ védelmét célzó 
nemzeti törvények és rendeletek beiktatásában, egyúttal megfelelő teret engedve az igazság 
szolgáltatásnak. A cél a kizárólag repülés biztonság javítás céljából összegyűjtött információ védelmét 
biztosítani a nem megfelelő használattal szemben.  
 
1.3   Az államok eltérő jogrendszere miatt a jogi útmutató köteles azt a rugalmasságot az államnak 
megadni, hogy törvényeit és rendeleteit saját nemzeti irányelvei és gyakorlata szerint szövegezhesse 
meg. 
 
1.4   Ezért, a jelen Mellékletbe foglalt jogi útmutató anyag az államok által rendelkezésre bocsátott 
törvény és előírás példákból leszűrt elvek sorozatában ölt testet. Az ezen elvekben megfogalmazot 
irányelvek a biztonsági információ védelmét célzó nemzeti törvényt és rendeletet beiktató állam 
egyedi igényeinek teljesítése érdekében átvehetők, vagy módosíthatók.  
 
1.5   E Melléklet teljes egészében: 
 
a) biztonsági információ – kizárólag repülés biztonsági célból létrehozott és védelmét tekintve az 
alábbi 3.1 szerinti előírt feltételek alapján minősített SDCPS rendszerekben tárolt információ;    
 
b) üzemeltető személyzet – a repülési üzemben érintett és az SDCPS rendszer felé biztonsági 



információ jelentési pozícióban lévő személy. Az efféle személyzet felöleli, de nem korlátozódik 
kizárólag a repülőgép személyzetre, a légiforgalmi irányítóra, légiforgalm állomás működtetőre, 
karbantartó mérnökre, utaskabin személyzetre, repülés diszpécserekre (flight dispatchers) és előtér 
személyzetre;  
 
c) nem megfelelő használat – a biztonsági információnak az összegyűjtés céljával eltérő célra történő 
használata, nevezetesen, az információ feltárása a nagyközönségnek, vagy az információ használata az 
üzemeltető  
 
személyzettel szemben folyó fegyelmi, polgári, igazgatási, vagy büntetőjogi eljárásokban;  
 
d) SDCPS jelet feldolgozó és jelentő rendszert, adatbázist, információ csere szisztémát és rögzített 
információt, magában foglalva:   
 
1) az 5. Fejezetben meghatározottak szerinti baleset és esemény kivizsgálást érintő feljegyzéseket;   
      
2) a 8. Fejezetben meghatározottak szerinti kötelező esemény jelentő rendszereket;   
 
3) a 8. Fejezetben meghatározottak szerinti önkéntes jelentő rendszereket; 
 
 
4) a 6. Annex I. Rész 3. Fejezetében leírtak szerinti „ön leleplező” jelentő rendszereket, beleértve az 
automata adat –fogó rendszereket, valamint a manuális adat-fogó rendszereket.   
 
Megjegyzés.- Az ICAO Biztonság Kezelési Kézikönyve (SMM) (Doc 9859) közöl tájékoztatást a 
biztonsági adat gyűjtő és feldolgozó rendszerekről. 
 

2.   ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 
 
2.1   A biztonsági információ nem megfelelő felhasználattal szembeni védelmének célja az információ 
jövőbeni beszerezhetőségének biztosítása, ezáltal időbeli és megfelelő megelőző lépések lehetővé 
tétele és a repülés biztonság javítása. 
 
2.2.   A biztonsági információ védelmének nem célja keresztezni az államok megfelelő 
igazságszolgáltatását.  
 
2.3   A biztonsági információt védelmező nemzeti törvény és előírás biztosítson egyensúlyt a 
biztonsági információ repülés biztonság javítását célzó védelmezésének szüksége és a megfelelő 
igazságszolgáltatás szükségessége között. 
 
2.4   A biztonsági információt védelmező nemzeti törvény és előírás akadályozza meg annak nem 
megfelelő használatát. 
 
2.5   Az állam biztonsággal kapcsolatos felelősségének része védelmet biztosítani a minősített 
biztonsági információ részére meghatározott feltételek között . 
 

3.   VÉDELMEZÉSI IRÁNYELVEK 
 
3.1   A biztonsági információ nem megfelelő használattal szembeni védelemre jogosultsága 
meghatározott feltételek szerint minősítendő, amely magában foglalja, de szükségszerűn korlátozandó 



csak a következőkre: az információ begyűjtése kizárólag biztonsági célból történt és az információ 
feltárás megakadályozná jövőbeni beszerezhetőségét.  
 
3.2    A védelem minden SDCPS esetében legyen egyedi az általa tárolt biztonsági információ 
jellegének megfelelően.   
 
3.3   A minősített biztonsági információ előírt feltételekkel egyező védelmének biztosítására hivatalos 
eljárást kell kialakítani.  
 
3.4   A biztonsági információ nem használható begyűjtésének céljától eltérő módon. 
 
3.5   A biztonsági információ csak a nemzeti törvény által biztosított megfelelő óvintézkedések esetén 
alapján használható fel fegyelmi, polgári, igazgatási, vagy büntetőjogi eljárásokban.  
 

4.   KIVÉTELEZÉSI ELVEK 
 
A biztonsági információ védelme alól felmentést a nemzeti törvény, vagy rendelet csak akkor adjon, 
ha:  
 
a) bizonyték van rá, hogy az esetet -a törvényi értelemben a figyelmetlenséggel, gondatlansággal, vagy 
szándékos mulasztással egyenértékűnek tekintett - kár okozási  szándékkal végrehajtott, vagy a kár 
keletkezés valószínűségének ismeretében végrehajtott cselekmény okozta; 
 
b) az illetékes hatóság megítélése szerint a körülmények megalapozottan jelzik, hogy az eseményt a 
figyelmetlenséggel, gondatlansággal, vagy szándékos mulasztással egyenértékű kár okozási  
szándékkal végrehajtott, vagy a kár keletkezés valószínűségének ismeretében végrehajtott cselekmény 
okozhatta; vagy 
 
c) illetékes hatóság, tanulmányozást követően határozott, hogy a megfelelő igazságszolgáltatás 
érdekében a biztonsági információ feltárása fontos és, hogy feltárása bőven ellensúlyozza a feltárás 
által a biztonsági információk jövőbeli beszerezhetőségére gyakorolt káros belföldi és nemzetközi 
hatásokat. 
 

5. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 
 
5.1   A fentiekben megfogalmazott védelmi és kivételezési elvek függvényében, a biztonsági 
információt nyilvánosságra hozni szándékozó személy indokolja meg közzétételének okát.  
 
5.2   Hivatalos kritériumokat kell kialakítani a biztonsági információ felfedés tekintetében, amely 
kritériumok foglalják magukba az alábbiakat, de szükségszerűen ne csak ezekre korlátozódjanak:  
 
a) a biztonsági információ felfedése szükséges a repülés biztonságot veszélyeztető körülmények 
megszüntetéséhez és/vagy irányelvek és rendeletek megváltoztatásához; 
 
b) a biztonsági információ feltárása nem gátolja –a biztonság javítása érdekében- a biztonsági 
információk jövőbeli beszerezhetőségét; 
 
c) a biztonsági információba ágyazott, érintett személy személyére vonatkozó információ feltárása az 
alkalmazandó személyiség jogi törvényekkel egyezésben történik; és 
 



d) a biztonsági információ feltárása azonosítóktól megfosztott, vagy összefoglaló, vagy összesítő 
formában történik. 
 
 

6.    A BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓT ŐRZŐ FELELŐSSÉGE 
 
Minden SDCPS rendelkezzen kijelölt felügyelővel. A biztonsági információ felügyelő felelőssége, 
hogy a biztonsági információ feltárásával szemben minden lehetséges védelmet alkalmazzon, kivéve: 
 
a) a biztonsági információ felügyelője rendelkezik a az információ szerzőjének a felfedésre vonatkozó 
hozzájárulásával; vagy 
 
b) a biztonsági információ felügyelője megbizonyosodott felőle, hogy a biztonsági információ 
felfedése a kivételekre vonatkozó elvekkel összhangban áll. 
 

 

7.   RÖGZÍTETT INFORMÁCIÓ VÉDELME 
 
Figyelembe véve, hogy a törvény által előírt közvetlen munkakörnyezeti adatrögzítés –mint például a 
pilóta kabin hangrögzítés (CVR)- felfogható az üzemeltető személyzet magán szférájába való 
behatolásként, amelynek más szakmák nincsenek kitéve: 
 
a) a fentiekben megfogalmazott védelmi és kivételezési elvek függvényében, a nemzeti törvények és 
előírások a jogszabályban előírt közvetlen munkakörnyezeti adatrögzítés adatait tekintsék különleges 
védelmet igénylő információnak, azaz fokozott védelmet igénylő információnak; és 
 
b) a nemzeti törvények és rendelkezések az ilyen felvételeknek biztosítsanak nevesített, 
bizalmasságukra és a nyilvánosság általi hozzáférhetőségükre vonatkozó védelmet. A törvény által 
előírt munkahelyi felvételek ilyen nevesített védelmi intézkedése lehet egy, a nyilvánosságra hozatalt 
tiltó rendelet kiadása. 

 
 
 

- VÉGE - 
                                                      
 


