


-- A repülési engedély kiadását megelőzően valamennyi repülőgépet tanúsítvánnyal látnak el 
a repülésbiztonsági hatóságok. Egy-egy termék tanúsítása a konstrukció független értékelését 
jelenti, valamint annak megerősítését, hogy az évtizedek alatt megalapozott biztonsági szabá-
lyoknak megfelel. Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) felel valamennyi európai 
tervezésű és gyártású repülőgép tanúsításáért. 

A termék üzembe helyezésével azonban nem ér véget az EASA munkája – sőt, akkor kezdődik 
csak el igazán. Az alapvető biztonsági szintet a termék élettartama alatt fenntartják. 

-- A repülés valamennyi biztonsági szempontját figyelemmel kísérik. A légijármű üzemeltetők, 
a légijármű-karbantartó szervezetek és a többi légi közlekedésben érdekelt fél köteles min-
den biztonsági problémát jelenteni. A jelentéseket megvizsgálják a problémák feltárása ér-
dekében. A folyamatos figyelemmel kísérés lehetővé teszi, hogy a lehetséges problémákat 
időben felismerjék. Az EASA azonnali és megfelelő intézkedésekkel gondoskodik a legmagas-
abb szintű biztonsági előírások betartásáról. 

Mert a repülőgépeket 
tanúsítvánnyal látják el 
repülés előtt

Mert a repülésbiztonságot 
állandóan figyelemmel kísérik



-- A repülésbiztonsági előírások és a környezetvédelem minőségének javítása megköveteli, hogy 
a szabályokat folyamatosan felülvizsgálják és finomítsák a legújabb tudományos eredmények 
fényében. A szabályokat úgy alkotják meg és fogadják el, hogy azok tükrözzék a változó tech-
nológiát és a légi közlekedés igényeit – a legfontosabb szempont azonban a biztonság. Az EASA 
a biztonsági szabályokra vonatkozóan javaslatokat tesz az Európai Bizottságnak, és a feladata 
továbbá, hogy jogi szempontból meghatározza a magas szintű biztonság megvalósításának 
leginkább célravezető módját. A szabályokat rendszeresen áttekintik az iparági szereplőkkel 
és a polgárokkal való egyeztetések során annak biztosítása érdekében, hogy azok arányban 
álljanak a megvalósítandó céllal. 

-- Miközben a folyamatosan javuló szabályok a biztonságos légi közlekedési rendszer szilárd 
alapját teremtik meg, létezik egy mechanizmus, amely a szabályok következetes alkalmazásáról 
gondoskodik. Az EASA feladata továbbá a repülésbiztonsági előírásoknak a nemzeti repülés-
biztonsági hatóságok által történő alkalmazásának figyelemmel kísérése is. Az Ügynökség ezt 
tevékeny ellenőrzések révén valósítja meg. Egyúttal a nemzeti hatóságoknak képzést és tanác-
sadást is nyújt. 

Az Európán kívüli üzemeltetőket ellenőrzéseknek vetik alá annak biztosítása érdekében, 
hogy azok a magas szintű európai biztonsági előírásoknak minden tekintetben megfeleljenek. Az 
EASA európai szinten koordinálja az ellenőrzéseket. A biztonsági előírások megsértése esetén az 
Európai Bizottság megteszi a szükséges intézkedéseket. 

-- A légi közlekedés nemzetközi tevékenység, ezért a repülésbiztonság számos szervezet össze-
hangolt erőfeszítését igényli nemzetközi szinten. Az EASA feladata, hogy szakértelmet és kép-
viseletet nyújtson a nemzetközi szervezeteknek, technikai bizottságoknak és munkacsoporto-
knak. Az Ügynökség továbbá szorosan együttműködik az Európai Unión kívüli repülésbiztonsági 
hatóságokkal a biztonság globális szintű előmozdítása érdekében.
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Az Európai Unió ügynöksége.
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