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Jelen: 
 
EU-OPS 1.037 (EC 859/2008) 
„A üzembentartónak baleset 
megelőzési és repülésbiztonsági 
programot kell létrehoznia és 
működtetnie” 
 
Program?  

Jövő: 
 
EASA-OPS ORO.GEN.200 (3) 
(EU 965/2012)  
„A üzembentartónak 
menedzsment rendszert kell 
létrehoznia és működtetnie…. a 
repülésbiztonsági veszélyek 
azonosítására, elemzésére, a 
fennálló kockázatok 
menedzselésére, beleértve a 
kockázatcsökkentő intézkedések 
végrehajtását és azok 
hatékonyságának  értékelését. 
 
Menedzsment? 



prediktív 

Veszélyazonosítás 

• Statisztikai 
elemzések 

• Tanulmányok; 

• Változás-
menedzsment 

Kimagaslóan 
hatékony 
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Repülésbiztonsági rendszerek hatékonysági szintjei 

veszély 
baleset 

proaktív 

Nagyon 
hatékony 

Veszélyes helyzetek 
azonosítása 

• Repülési adatok 
elemzése; 

• Megfigyelések; 

• Önkéntes 
jelentések; 

reaktív 

Hatékony 

Események 

Kötelező jelentése, 
vizsgálata 

reaktív 

Nem 
hatékony 

Balesetek, súlyos 
események 

jelentése, vizsgálata 
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A veszélytől a következményig (balesetig) 

veszély 
baleset 

Leszállás 
madarak 

jelenlétében 

Veszélyes 
helyzet 

Madárral 
ütközés 

Esemény 

Repülőgép 
sérülés 

Következmény 

Madarak a 
repülőtéren 

Veszély 

Leszállás 

Kapcsolódó 
esemény 

Repülőgép / 
madár pálya-
keresztezés 

Jelző 
esemény 



Veszély + 
kapcsolódó 
esemény 

Madarak a 
repülőtéren + 

leszállás 

Gyakoriság 
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A veszély következményének kockázata 

veszély 
baleset 

Veszélyes 
helyzet + 

jelző 
esemény 

Leszállás madarak 
jelenlétében + 

pályakeresztezés 

Esemény 

Súlyosság 

Madárral ütközés 

Következmény 

Repülőgép sérülés 

Kockázat 



Repülőgép 
sérülés 

Sebezhetőség (védelem 
hiánya) 
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Az esemény kockázati besorolása – 
eseményvizsgálat ! 

esemény 
baleset 

Hajtómű / 
repülőgép tervezés 

Súlyosság 

Beépített biztonsági 
/ kettőzött 
rendszerek 

Madárral 
ütközés 

Vészhelyzeti 
eljárások 

Kockázati 
osztály 

Vedelem III Védelem II Védelem I 

A madárral 
ütközés 

legsúlyosabb 
következménye 

Súlyos sérüléssel járó 
durva leszállás 



Kockázat 
csökkentés 

7 Pekk Antal - Wizz Air 4/16/2013 

Azonnali intézkedés 

Adatbázis 

Repülés- 
biztonsági 
emények 

kockázat- 
besorolása 

Repülés- 
biztonsági 
problémák 
kockázat- 
elemzése 

További 
elemzés 

szükséges 

Tervezett 
változás 

Veszély- 
elemzés 

Statisztikai 
elemzés 

Események: 
ASR 
FDM 

LOAS.. 

Problémák 

A kockázatmenedzsment folyamata 
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A repülésbiztonsági kockázat értékelése 

Nem tolerálható 

Kockázati szint   

Tolerálható 
kockázati szint 

Elfogadható 
szint 

 

 

A kockázat elfogadhatatlan a 
jelen körülmények között,  
 

A kockázat elfogadható a 
kockázatcsökkentő 
intézkedések fenntartásával 
(költség-haszon elemzés 
szükséges) 

A kockázat elfogadható 
jelenlegi állapotában 
(intézkedés nem szükséges) 
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A tolerálható kockázati szint = 
ALARP = As Low As Reasonably Practicable;  

Nem tolerálható 

Kockázati szint   

Tolerálható 
kockázati szint 

Elfogadható 
szint 

 

 

Példa: madárral ütközési ráta 
> 3 / 1000 movement, 
és/vagy a sérüléses ütközési 
ráta > 0,3 / 1000 movement,  
 

A kockázat elfogadható a 
kockázatcsökkentő 
intézkedések fenntartásával, pl: 
3 > madárral ütközési ráta > 1; 
és/vagy a sérüléses ütközési 
ráta : 0,3 > madárral ütközési 
ráta > 0,1;  
 
Kockázatcsökkentő intézkedés nem 
szükséges, pl: madárral ütközési 
ráta < 1, és az ütközéses ráta < 
0,1; 
 



Veszély + 
kapcsolódó 
esemény 

Madarak a 
repülőtéren + 

leszállás 

Gyakoriság csökkentése 
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A repülésbiztonsági kockázat csökkentése 

Veszélyes 
helyzet + 

jelző 
esemény 

Leszállás 
madarak 

jelenlétében + 
pályakeresztezés 

elkerülése a 
leszálló pályák és 

megközelítési 
útvonalak 

mentesítésével 

Esemény 

Súlyosság csökkentése 

Madárral ütközés 

Következmény 

Repülőgép 
sérülés 

csökkentése: 
Sárkány és 

hajtómű 
tervezéssel 

Tolerálható kockázat 



Bird Strikes / 1000 movements 

Gyakoriság figyelése 
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A kockázatcsökkentés hatékonyságának figyelése 

Súlyosság figyelése 

Mandatory / damaging bird 
strikes / 1000 movements 

Nem tolerálható 

Kockázati szint   

Tolerálható 
kockázati szint 

Elfogadható 
szint 

 

 

Repülésbiztonsági 
teljesítmény mutató I: 
Madárral ütközési 
ráta 

Repülésbiztonsági 
teljesítmény mutató II: 
Sérüléses ütközési 
ráta 



Felsővezetői 
szint 

Üzemviteli  
vezetői 
szint 

Üzemviteli 
szint 

Üzemvitel: légi, földi üzemeltetés, karbantartás, képzés 

Repülésbiztonsági Tanács 

Repülés-
biztonsági 

Akciócsoport 

Repülésbiztonsági veszélyek azonosítása 

Repülésbiztonsági 
teljesítmény-

figyelés 

Repülés-
biztonsági 
kockázat- 
elemzés 

Célok, 
utasítá-

sok 

Javító 
intézke- 
dések 

Indiká-
torok 

Kockázati 
szint 

Jelentések, FDM, LOAS,.. 

Azonosított 
veszélyek 

Teljesít-
mény 

K
o
c
k
á
z
a
t 

c
s
ö
k
k
e
n
-

té
s
 

A repülésbiztonság menedzsment rendszer 
működése 
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Jelen: 
 
EU-OPS 1.037 (EC 859/2008) 
„A üzembentartónak baleset 
megelőzési és repülésbiztonsági 
programot kell létrehoznia és 
működtetnie” 
 
Program: 

• Repülésbiztonsági 
vizsgálatok: 

• SAFA ellenőrzések; 

• Auditok; 

Jövő: 
 
EASA-OPS ORO.GEN.200 (3) 
(EU 965/2012)  
„A üzembentartónak 
menedzsment rendszert kell 
létrehoznia és működtetnie….” 
 
Menedzsment: 

• Veszélyek azonosítása; 

• Kockázatértékelés; 

• Tolerálható kockázat 
meghatározása; 

• Kockázatcsökkentő 
intézkedések; 

• Intézkedések 
hatékonyságának értékelése;   



Köszönöm szépen a figyelmet 

 

 

 


