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OK-WOe 

A szakmai vizsqalat cefja a leqikozlekedesi baleset, ilietve repuloesemeny okanak, korulrnenyeinek Ieltarasa, 
es a hasonl6 esetek rneqelozese erdekeben szukseqes szakmai intezkedesek kezdernenyezese, javaslatok 
rneqtetele. A szakmai vizsqalatnak semmilyen formaban nem celia a vetkesseq vagy a felelosseq vizsqalata 
es meqallapitasa. 
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A VIZSGALAT JOGALLASA 

Jelen vizsqalatot 
- a polqari leqlkoztekedesl balesetek es repuloesernenyek vizsqalatarol es meqelozeserol es a 94/56/EK 
iranyelv hatalyon kivu] helyezeserol sz616 2010. okt6ber 20-i 996/2010/EU eur6pai parlamenti es a tanacsi 
rendeletben, 

- a leqikozlekedesrol sz616 1995. evi XCVII. torvenyben, 

- a nemzetkbzi polqari repulesrol Chicag6ban, az 1944. evi december h6 7. napjan alalrt Eqyezrneny 
Fuggelekeinek kihirdeteserol sz616 2007. evi XLVI. torveny rnellekleteben megjelblt 13. Annexben, 

- a legi-, a vasuti es a vlzikozlekedesi balesetek es eqyeb kozlekedesi esemenyek szakmai vizsqalatarol 
sz616 2005. evi CLXXXIV. torvenyben (a tovabbiakban: Kbvt.), 

- a leqikozlekedesi balesetek, a repuloesernenyek es a leqikozlekedesi rendellenesseqek szakmai 
vizsqalatanak szabalyairol sz616 123/2005. (XII. 29.) GKM rendeletben, 

- a leqikozlekedesi balesetek es a repuloesemenyek szakmai vizsqalatanak, valamint az uzembentartoi 
vizsqalat reszletes szabalyairol sz616 70/2015. (XII. 1.) NFM rendeletben, 

- illetve a Kbvt. eltero rendelkezeseinek hianyaban a koziqazqatasi hatosaqi eljaras es szolqaltatas altalanos 
szabalyairol sz616 2004. evi CXL. torvenyben. 

foglalt rendelkezesek megfelel6 alkalrnazasaval folytatta Ie a Kozlekedesbiztonsaqi Szervezet. 

A Kozlekedesbiztonsaqi Szervezet illetekesseqe a 278/2006. (XII. 23.) Korm. rendeleten, valamint 2016. 
szeptember 1-et61 a kozlekedesbiztonsaqi szerv kijeloleserol, valamint a Kozlekedesbiztonsaqi Szervezet 
joqutodlassal val6 rneqszuneserol sz616 230/2016. (VII. 29.) Korm. rendeleten alapul, 

Fenti szabalyok szerint 
- A Kozlekedesbiztonsaqi Szervezetnek a leqikozlekedesi balesetet es a sulyos repuloesemenyt ki kell 
vizsqalnla 

- A Kozlekedesbiztonsaqi Szervezet merleqelesi joqkoreben eljarva kivizsqalhatja azokat a 
repuloesemenyeket, illetve legikbzlekedesi rendellenessegeket, amelyek megitelese szerint mas 
korulrnenyek kozott kozlekedesi balesethez vezethettek volna. 

- A Kozlekedesbiztonsaqi Szervezet fUggetlen minden olyan szemelytol es szervezett61, akinek vagy 
amelynek erdekei a kivizsqalo szervezet feladataival utkoznek. 

- A Kozlekedesbiztonsaqi Szervezet a szakmai vizsqalat soran a hivatkozott joqszabalyokon tulrnenoen az 
ICAO Doc 9756, illetve a Doc 6920 Legijarmu balesetek Kivizsqalasi Kezikonyvben foglaltakat alkalmazza. 

- Jelen Zarojelentes kotelezo er6vel nem blr, ellene jogorvoslati eljaras nem kezdernenyezheto. 

A Vizsqalobizottsaq tagjaival szemben osszeferhetetlenseq nem meruit tel. A szakmai vizsqalatban resztvevo 
szernelyek az adott uqyben indltott mas eliarasban szakertokent nem jarhatnak el. 

A Vizsqalobizottsaq koteles meg6rizni es mas hatosaq szarnara nem kbteles hozzaferhetove tenni a szakmai 
vizsqalat soran tudomasara jutott adatot, amely tekinteteben az adat birtokosa az adatkozlest joqszabaly 
alapjan megtagadhatta volna. 

Jelen zarojelentes 
alapjaul a Vb altai keszltett es az eszrevetelek rneqtetele celjabol - rendeletben meqhatarozott - erintettek 
szarnara rneqkuldott Zarojelentes-tervezet szolqalt. 

KBSZ Zarojelentes 2/4 



Zarojelentes 2014-300-4P 

TENYBELI INFORMACIOK 
Az eset kateqoriaja repuloeserneny 

LegijarmO felseq- es lajstromjele OK-WDC 
LegijarmO uzernbentartoja SILVER AIR spol s r.o. 

Az eserneny helye Budapest Liszt Ferenc Nernzetkozi Repuloter korzete 
Az esemeny datuma, id6pontja 2014.07.22 9:25 L T 

Vizsqalobizottsaq 
A KBSZ foigazgatoja az eserneny vizsqalatara 2014. julius 22-en az alabbi vizsqalobizottsaqot 
(tovabbiakban: Vb) jelolte ki: 

vezet6je Hay Gyorqy, balesetvizsqalo 
tagja Belso Istvan, balesetvizsqalo 
tagja Bogar Laszlo, baleseti helyszinelo 

A szakmai vizsqalat atteklntese 

A Vb a leszallas utan megtekintette es lefenykepezte a legijarmuvet, meghallgatta szemelyzetet, lernasolta 
a szemelyzet, a repuloqep es a jarat erintett okmanyait. 

Legijarmu adatai 
A legij{umO osztalya 
A legijilrmO alosztalya 
A h~gijarmO tipusa 
A legijarmO gyartoja 
A legijarmO gyartasi eve 
Lj. azonosito jele/gyartasi szarna 
Futornu elrendezes 
Hajtornfi kateqoriaja 
Hajtornu tipusa 
Haltomuvek szarna 
Legijarmu serOlese 

Reptiles adatai 
Repulesi szabalyok 
RepUles celja 
Felszallas helye, id6pontja 
Vizbe erkezes helye, id6pontja 

repuloqep 
nagy repuloqep (MTOW > 5700kg) 
L410 UVP-E20 
LET a.s. Csehszlovakia 
1991 
912531 
orrfutos, behuzhato 
turboleqcsavaros 
Walter M 601 E 
2 db 
nem serult 

IFR 
kereskedelmi 
LHBP, 2014. julius 22.09:20 LT 
LHBP, 2014. julius 22. 09:50 L T 

Meteorol6giai adatok 
t.atast viszonyok VMC 
Napszak nappal 
Id6jarasi korulrnenyek (METAR I TAF) LHBP 220730Z 07008KT 8000 -RA FEW006 SCT030 BKN080 

21/19 Q1009 NOSIG= 
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Szernelyzet adatai 

1. 
2. 

Beosztas 
Parancsnok pil6ta (PIC) pilot flying (PF) 
Masodpilota pil6ta (FlO) pilot monitoring (PM) 

Szaksz.eng.tipusa 
ATPL 
CPL 

Orvosi rnlnosltes 
tosztalyu 
tosztalyu 

szemelyl serulesek 
Az eserneny soran szernelyi serules nem tortent. 

Repules lefolyasa 
A repuloqep es6s id6ben teheraruval megrakva indult Budapestr61 (LHBP) Kolozsvar (LRCL) fele. A 
felszallas utan mintegy 5 perccel, 4200 lab rnaqassaqban a bal oldali els6dleges repuloqepvezeto rnuszer 
(PFD) meqhibasodott, es rnindket pil6ta elektromos eqes szaqat erzekelte, de lathato fustot nem 
tapasztaltak. A parancsnok a visszafordulas mellett dontott. Technikai problemara hivatkozva bejelentettek 
szandekukat a leqiforqalmi iranyltasnak, surqosseqi- vagy veszhelyzetet nem deklaraltak. Az legiforgalmi 
iranyitas enqedelyezte a visszafordulast, es riasztotta a tuzoltokat, de beavatkozasukra nem volt szukseq. 
A repules utan atvizsqalas soran a bal oldali PFD rnuszer hazat jelent6s rnertekben nedvesnek talaltak. 

ELEMZES 

A rendelkezssere allo inforrnaciok alapjan a Vb arra a rneqqyozodesre jutott, hogy a gyenge es6ben 
felszallo repuloqep bal oldali szelvedo uveqenek rosszul zaro tornltese mellett es6vfz szivarqott a 
pilotafulkebe. A viz a rnuszerfal tetejere jutva utat talalt a beepitett rnuszerekhez es az azokhoz vezet6 
elektromos kabelekhez. A kabeleket es eqyeb fern reszeket bsszekapcsol6 vlzreteq reven rovidzarlat 
alakult ki. A zarlaton atfolyo er6s ararn felmelegfthette az erintett vezetekeket, es megzavarta az erintett 
berendezesek rnukodeset. 

A hajozoszemelyzet az eset idejen megfelel6 joqosultsaqqal, es kepesitessel, az adott repulesi feladatra 
kell6 tapasztalattal rendelkezett. A repulest a hatalyban levo eloirasoknak megfelel6en hajtotta veqre. 

A iE~gijarmu repulesre alkalmas volt. Rendelkezett ervenyes leqialkalmassaqi bizonyltvannyal. Az okmanyai 
alapjan a hatalyban levo elolrasoknak, es az elfogadott eliarasoknak megfelel6en felszereltek es 
karbantartottak. 

KOVETKEZTETESEK 

Eset okai 
A Vb a szakmai vizsqalata soran arra a kovetkeztetesre jutott, hogy az esemeny bekovetkezesenek az oka 
az volt; 
- a szelvedo tornltetlenseqe miatt es6viz jutott a rruiszerfal mbgbtti terbe, majd 

- a bejutott nedvesseq miatt zarlatos lett, es meqhibasodott a parancsnok PFD rmiszere 

BIZTONSAGI AJANLAS 

A KBSZ Vizsqalobizottsaqa nem talalt olyan korulrnenyt, ami biztonsaqi ajanlas kiadasat indokolna. 

Budapest, 2018. januar 05. 

~J7r-- 
Vb vezet6je 

BO~"J£ 
Vb tagja 

~~ kt~ .............................................................. 
Bels6 Istvan 

Vb tagja 
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