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Tárgy: A 2007-070-4 számú légiközlekedési tevékenységgel kapcsolatos bejelentés
lezárása

A tárgyban szereplo légiközlekedési tevékenységgel kapcsolatos bejelentés vizsgálatát
lezártam.

Eset kategóriája:
helye, idópontja:

Légijármú üzembentartója:
lajstromjele:
típusa:

Üzembentartó nyilvántartási
száma:
Szakmai vizsgálat zárójelentés-
tervezetének beérkezési ideje:

Repüloesemény
Budapest Ferihegy, 2007. március 01.06:09 UTC
Aeronova
EC-IXL
Fairchild SA227-AC
Spanyol: szám nélkül
HungaroControl: HC-2007104642/2
Spanyol: 2007. július 29.
HungaroControl: 2007. augusztus 02.

A KBSz a fenti bejelentést az ECCAIRS-ben rögzítette.

Az esemény során a légijármu átgurult az A1 váróponton.

Az esemény során a repülogép személyzete átgurul az A1 váróponton, mivel úgy
gondolta, hogy az ILS CAT II várópont. A repülogép a gurító irányító rádió frekvenciáján
rádiózott, majd áttért a repülotéri irányító rádió frekvenciájára, de ott csak az után
jelentkezett, hogya repülotéri irányító a repülogépet meghívta.

A vizsgáló bizottság megállapította, hogy azA 1 várópont jelölései megfelelnek az ICAO
Annex 14-ben szereplo ajánlásoknak, illetve a légi forgalmi szolgálat a repülogépet
megfelelo módon engedélyezte a várópontig történo gurulásra.

A repülogép személyzete nem adott magyarázatot arra, hogy miért gondolta, a várópont
ILS CAT II kategóriájú.

Az esemény során összeütkozési veszély nem jött létre.

Az esemény a Közlekedésbiztonsági Szervezet részérol további vizsgálatot nem igényel.

H-1675 Budapest, Pf.: 62, Tel: +3612945529
Fax: +36 1 2969520, e-mail: aviainfo@kbsz.hu
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Biztonsági ajánlás:

A KBSz az esette.lkapcsolatban biztonsági ajánlást nem ad ki.
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