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Jelen kitöltési útmutató a Technical Occurrence Report Form használatára vonatkozik, amely a műszaki 
eseményeknek az EASA számára történő bejelentésére szolgál.  
Az eseményjelentés kitöltésének idején rendelkezésre álló információtól függően, kérjük a lehető legtöbb 
adatmező kitöltését.  
 
1. HIVATKOZÁSI INFORMÁCIÓK 

1.1. Reporting Organisation Name – A bejelentő szervezet vagy személy neve (kötelezően kitöltendő 
mező). 

1.2. Reporting Organisation Country – A legördülő országlistáról válassza ki a megfelelő országot 
(kötelezően kitöltendő mező). 

1.3. Reporting Organisation Approval Reference – A bejelentő szervezet EASA jóváhagyási 
hivatkozása, például EASA.21J.xxxx, EASA.45.xxxx (ha van ilyen) – vagy a bejelentő szervezet 
nemzeti jóváhagyási hivatkozása.  

1.4. Name of submitter – Jelen esemény vonatkozásában a bejelentő szervezeten belüli kapcsolattartó 
személy. 

1.5. E-mail address – Teljes e-mail cím. 
1.6. Telephone number – Telefonszám az országhívó kóddal együtt, pl. +36 58 555 987. 
1.7. Internal Reference number – A bejelentő szervezet által az eseményhez rendelt belső hivatkozási 

szám (kötelezően kitöltendő mező). 
1.8. Issue Number – Jelen jelentés kiadási száma, ha a bejelentő szervezet kiadási számokkal kezeli a 

frissített jelentéseket. 
1.9. Date of the Report – Jelen repülésbiztonsági eseményről szóló jelentés dátuma. 
1.10. Report Type – Ez a blokk tájékoztat arról, hogy jelen jelentés első tájékoztatás vagy utókövető 

jelentés-e: 
Initial – Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a jelentés az EASA felé tett első tájékoztatás az 
eseményről.  

 Follow-up – Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a jelentés egy korábbi tájékoztatás utókövető 
jelentése. Kérjük, adja meg az első jelentés dátumát. 

1.11. Report Status (of the reporting organisation) – Amennyiben szükséges, jelölje be, hogy a 
bejelentő szervezet szempontjából az esemény státusza Open (Nyitott) vagy Closed (Lezárva). A 
„closed” státusz azt jelenti, hogy a bejelentő szervezet szintjén semmiféle további kivizsgálást, 
elemzést vagy javító intézkedést nem terveznek. 

1.12. Parties Informed – Kérjük, jelezze, hogy az EASA-n kívül még kit/milyen szervezetet tájékoztattak 
az eseményről: A lajstromozó állam, A tervjóváhagyás tulajdonosa(i), Üzemeltető (vagy Tulajdonos), 
Nemzeti Légiközlekedési Hatóság (a bejelentő szervezet illetékes hatósága) és/vagy a CAMO 
(folyamatos légialkalmasság-kezelő szervezet, az M rész G alrészében meghatározott szervezet). 

 Name(s) of Design Approval Holder(s) informed – Amennyiben szükséges, itt adja meg 
valamennyi tervjóváhagyás-tulajdonos (légijármű/hajtómű/légcsavar (kiegészítő) típusalkalmassági 
engedély tulajdonosa és berendezésjóváhagyás-tulajdonos) nevét, akit tájékoztattak. 

 
2. AZ ESEMÉNY ÖSSZEFOGLALÁSA 

2.1. Occurrence Title – Az esemény leírását összefoglaló cím. A cím legyen egyértelmű, ne 
tartalmazzon mozaikszavakat, és lehetőleg kövesse az alábbi rendszert (az általánostól a 
részletesig): 

 Rendszernév – Alrendszer vagy kiegészítő alrendszer neve – Az esemény összefoglalása 
2.2. Date of finding – Az esemény vagy felfedezés dátuma.  
2.3. ATA Chapter – A (2 számjegyű) ATA Chapter, amely leírja, hogy elsősorban mely terület 

kapcsolódik az eseményhez. Az ATA Chapters listája a függelékben található.  
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2.4. Location – Az esemény földrajzi helyszíne. 
2.5. Detection phase – Ebben a blokkban jelölje be azt a jelölőnégyzetet, amely jelzi, hogy a 

meghibásodást, működési rendellenességet vagy egyéb eseményt mikor fedezték fel.  
 

Manufacturing Az esemény a gyártási folyamat során történt / a felfedezést a 
gyártási folyamat során tették. 

Scheduled 
Maintenance 

Az esemény tervezett karbantartás során történt / a 
felfedezést tervezett karbantartás során tették. 

Non-scheduled 
Maintenance 

Az esemény rendkívüli karbantartás során történt / a 
felfedezést rendkívüli karbantartás során tették. 

Standing Az esemény akkor történt, amikor a légijármű állt, például 
kiszolgálás vagy parkolás közben. 

Taxi Az esemény akkor történt, amikor a légijármű a 
kifutópályára/kifutópályáról gurult. 

Take-off Az esemény a légijármű felszállása közben történt. 
Climb Az esemény a légijármű utazómagasságra történő 

emelkedése közben történt. 
En-route Az esemény akkor történt, amikor a légijármű 

utazómagasságon repült. 
Descent Az esemény akkor történt, amikor a légijármű 

utazómagasságról süllyedt. 
Approach Az esemény akkor történt, amikor a légijármű a repülőtér 

megközelítését végezte. 
Landing Az esemény a légijármű leszállása közben történt. 
Hovering A helikopterek által lebegés során használt repülési fázis. 
Manoeuvring Az esemény akkor történt, amikor a légijármű manővereket 

hajtott végre (például műrepülés, légi permetezés, stb.). 
Unknown Az esemény felfedezésekor fennálló repülési fázis nem ismert. 
Other, Specify: Amennyiben az esemény felfedezésekor fennálló repülési 

fázis nem található meg fentebb, azt itt adhatja meg. 
 
2.6. Cause of occurrence – Jelölje be azt a jelölőnégyzetet, amely a legjobban összefoglalja a jelenlegi 

ismereteket az esemény okáról. Több jelölőnégyzetet is bejelölhet.  
Design Az esemény oka a tervezéssel függ össze. 
Production Az esemény oka a gyártási/előállítási folyamattal függ össze. 
Maintenance Az esemény oka a karbantartással függ össze. 
Repair Az esemény oka a javítással függ össze. 
Fatigue Az esemény oka anyagfáradás. 
Corrosion Az esemény oka az anyag korróziója. 
Unapproved 
parts 

A hibás alkatrész nem rendelkezett jóváhagyással. 
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Human factors Az esemény emberi tényezőkhöz és az emberi teljesítményhez 
köthető, például az emberi képességekkel vagy az ember és az 
egyéb rendszerösszetevők közötti érintkezésben a tervezés, 
jóváhagyás, oktatás, üzemeltetés vagy karbantartás során 
tapasztalható korlátokkal kapcsolatos.   
Ilyen tényezők lehetnek az ember-gép kapcsolat, a szervezeti 
és személyzeti tényezők, a képzés, a technológiai eljárások, a 
felelősségi körök és a kommunikáció. 

Operational Az esemény oka az üzemeltetéssel függ össze. 
Unknown Az esemény oka nem ismert, vagy még nem határozták meg. 
Other, Specify: Amennyiben az esemény okát a fenti leírások nem fedik le, 

részletezze a meghibásodás okát az „Egyéb” mezőben. 
 

 
3. AZ ESEMÉNYBEJELENTŐ MELLÉKLETEI  
Sorolja fel a csatolt mellékletek fajtáját (jelentés, fénykép, stb.) és nevét (tartalom leírása).  
A kapcsolódó fájlokat az eseményről készített jelentést tartalmazó e-mail mellékleteiként kell megadni.  
Ahhoz, hogy az „EASA által feldolgozhatók” legyenek, a mellékleteket az alábbi formátumok valamelyikében 
küldjék: 
.doc, .docw, .xls, .xlsx, .csv, .pdf, .jpeg, .mpeg4, .mp3. 
Az egyes mellékelt fájlok mérete ne haladja meg a 3 MB-ot. Amennyiben a mellékletek együttes mérete 
meghaladná a 10 MB-ot, akkor küldjön több e-mailt, amelyek mérete egyenként ne haladja meg a 10 MB-ot. 

 
4. A LÉGIJÁRMŰRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
Ez a blokk az érintett légijárműre vonatkozó információkat tartalmazza. Amennyiben az eseményben légijármű 
nem érintett, a blokkot nem kell kitölteni. 

4.1. Aircraft Manufacturer and Type/Model – A legördülő listáról válassza ki a megfelelő értéket. 
4.2. Aircraft Serial number – A légijármű sorozatszáma. 
4.3. Operator/Owner – Vonatkozó esetben az érintett légijármű üzemeltetőjének vagy tulajdonosának 

neve. 
4.4. Aircraft Registration – Amennyiben a légijármű rendelkezik lajstromjellel, akkor ez a lajstromjel. 

Amennyiben a légijármű nem rendelkezik lajstromjellel, akkor az illetékes hatóság által elfogadott 
egyéb jel.  

4.5. Aircraft Usage Details – Ez a blokk a légijármű használatára vonatkozó részletes adatokat 
tartalmazza teljes üzemidőben (óra) és összes ciklusban megadva. A teljes üzemidő az újonnan 
történő üzembe helyezés óta eltelt teljes naptári idő órában.  

 
5. A HAJTÓMŰRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
Ez a blokk az érintett hajtóműre vonatkozó információkat tartalmazza. Amennyiben az eseményben hajtómű 
nem érintett, a blokkot nem kell kitölteni. Amennyiben az eseményben egynél több hajtómű érintett, a 7.1 
„Narrative” pontban adjon meg további információkat. 

5.1. Engine Model and Type Certificate Holder – A legördülő listáról válassza ki a megfelelő értéket. 
5.2. Engine Serial number – A hajtómű sorozatszáma. 
5.3. Engine Event – Vonatkozó esetben a hajtóműre vonatkozó esemény fajtája. A LOTC/LOPC 

jelentése: A tolóerő-vezérlés elvesztése / A teljesítményvezérlés elvesztése (Loss of Thrust Control / 
Loss of Power Control). Amennyiben az „Egyéb” mezőt választja, adjon meg további információkat a 
7.1 „Narrative” mezőben. 
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5.4. Engine Aircraft Position – A hajtómű helyzete (1, 2, 3, …) a légijárművön a légijármű gyártójának 
számozási rendszere alapján. 

5.5. Engine Usage Details – Ez a blokk a hajtómű üzemeltetésére vonatkozó részletes adatokat 
tartalmazza teljes üzemidőben (óra) és összes ciklusban megadva. A teljes üzemidő az újonnan 
történő üzembe helyezés, illetve az utolsó nagyjavítás/műhelyben végrehajtott ellenőrzés óta eltelt 
teljes naptári idő órában.  

 
6. A LÉGCSAVARRA VONTAKOZÓ INFORMÁCIÓK 
Ez a blokk az érintett légcsavarra vonatkozó információkat tartalmazza. Amennyiben az eseményben légcsavar 
nem érintett, a blokkot nem kell kitölteni. Amennyiben az eseményben egynél több légcsavar érintett, a 7.1 
„Narrative” pontban adjon meg további információkat. 

6.1. Propeller Manufacturer – A legördülő listáról válassza ki a megfelelő értéket. 
6.2. Propeller Model and Type Certificate Holder – A legördülő listáról válassza ki a megfelelő értéket. 
6.3. Propeller Serial Number – A légcsavar sorozatszáma. 
6.4. Propeller Aircraft Position – A légcsavar helyzete (1, 2, 3, …) a légijárművön a légijármű 

gyártójának számozási rendszere alapján.  
6.5. Propeller Usage Details – Ez a blokk a légcsavar üzemeltetésére vonatkozó részletes adatokat 

tartalmazza teljes üzemidőben (óra) és összes ciklusban megadva. A teljes üzemidő az újonnan 
történő üzembe helyezés, illetve az utolsó nagyjavítás/műhelyben végrehajtott ellenőrzés óta eltelt 
teljes naptári idő órában.  

 
7. AZ ALKATRÉSZRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
Ez a blokk az érintett alkatrészre vonatkozó információkat tartalmazza. Amennyiben az eseményben alkatrész 
nem érintett, a blokkot nem kell kitölteni. Amennyiben az eseményben egynél több alkatrész érintett, a 7.1 
„Narrative” pontban adjon meg további információkat. 

7.1. Component Manufacturer Name and Country – Az alkatrész gyártójának neve és a gyártás helye 
(ország – a legördülő országlistáról válassza ki a megfelelő értéket). 

7.2. Component Part Number – Az alkatrész cikkszáma. Ha szükséges, adja meg a módosítás szintjét 
is.  

7.3. Component Serial Number – Az alkatrész sorozatszáma. 
7.4. Illustrated Part Catalogue (IPC) Name – Az alkatrész neve, ahogyan a képes alkatrész-

katalógusban vagy a gyártó egyéb dokumentumában szerepel. 
7.5. (E)TSO Reference – Az alkatrész TSO- vagy ETSO-jóváhagyási referenciája, vagy vonatkozó 

esetben az alkatrész valamely más országos rendszerben történő jóváhagyási referenciája.  
7.6. Date of manufacture– Az alkatrész gyártási ideje. 
7.7. Component Usage Details – Ez a blokk az alkatrész üzemeltetésére vonatkozó részletes adatokat 

tartalmazza teljes üzemidőben (óra) és összes ciklusban megadva. A teljes üzemidő az újonnan 
történő üzembe helyezés, illetve az utolsó nagyjavítás/műhelyben végrehajtott ellenőrzés óta eltelt 
teljes naptári idő órában.  

 
8. RÉSZLETEK – Ez egy szabad szöveges mező, ahol feltüntethetők az esemény részletei és az esemény-

kivizsgálás eredményei. A rendelkezésre álló helynél hosszabb szöveget is be lehet írni, de a 
rendelkezésre álló helyet meghaladó szövegrészt nem lehet kinyomtatni. Javasoljuk a hosszabb szövegek 
mellékletként történő csatolását. 
8.1. Narrative – Itt adhatja meg a történtek vagy a felfedezés leírását.  
8.2. Description of the occurrence investigation – Itt adhatja meg az eseményt követően végrehajtott 

kivizsgálás vagy elemzés részleteit, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Vonatkozó esetben 
jelezze, hogy töltöttek-e le adatokat a fedélzeti/műszaki adatrögzítőből, illetve elemezték-e azokat. 
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8.3. Risk Assessment – A kockázatfelmérés egy adott kockázat bekövetkezési valószínűségének és 
következményeinek minőségi és mennyiségi elemzése. Itt adhatnak meg kockázatfelmérést azon 
eseménybejelentő szervezetek, amelyek képesek ilyen elemzések elvégzésére vagy felelősek azért, 
például a tervezővállalatok a tervezéssel összefüggő események esetében. A kockázatfelmérés 
során azonosítani kell a potenciálisan érintett flottát.  

8.4. Corrective Actions – Vonatkozó esetben itt részletezze az eseményt követően a bejelentő szervezet 
szintjén meghozott javítási tevékenységeket. 

8.5. Conclusion – Vonatkozó esetben adja meg a levont következtetéseket. 
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FÜGGELÉK: AZ ATA CHAPTERS LISTÁJA 
 

1 ATA UNASSIGNED 
2 ATA UNASSIGNED 
3 ATA UNASSIGNED 
4 ATA UNASSIGNED 
5 TIME LIMITS/ MAINTENANCE CHECKS 
6 DIMENSIONS AND AREAS  
7 LIFTING & SHORING  
8 LEVELING & WEIGHING  
9 TOWING & TAXIING  
10 PARKING, MOORING, STORAGE & RETURN TO SERVICE 
11 PLACARDS AND MARKINGS 
12 SERVICING 
13 ATA UNASSIGNED 
14 HARDWARE 
15 ATA UNASSIGNED 
16 ATA UNASSIGNED 
17 ATA UNASSIGNED 
18 VIBRATION AND NOISE ANALYSIS (HELICOPTER ONLY) 
19 UNASSSIGNED 
20 STANDARD PRACTICES-AIRFRAME 
21 AIR CONDITIONING 
22 AUTO FLIGHT 
23 COMMUNICATIONS 
24 ELECTRICAL POWER 
25 EQUIPMENT/FURNISHINGS 
26 FIRE PROTECTION 
27 FLIGHT CONTROLS 
28 FUEL 
29 HYDRAULIC POWER 
30 ICE AND RAIN PROTECTION 
31 INDICATING/RECORDING SYSTEMS 
32 LANDING GEAR 
33 LIGHTS 
34 NAVIGATION 
35 OXYGEN 
36 PNEUMATIC 
37 VACUUM 
38 WATER/WASTE 
39 ATA UNASSIGNED 
40 ATA UNASSIGNED 
41 WATER BALLAST  
42 ATA UNASSIGNED 
43 ATA UNASSIGNED 
44 CABIN SYSTEMS 
45 CENTRAL MAINTENANCE SYSTEM (CMS) 
46 INFORMATION SYSTEMS 
47 ATA UNASSIGNED 
48 ATA UNASSIGNED 
49 AIRBORNE AUXILIARY POWER 
50 CARGO AND ACCESSORY COMPARTMENTS 
51 STANDARD PRACTICES AND STRUCTURES - GENERAL 
52 DOORS 
53 FUSELAGE 
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54 NACELLES/PYLONS 
55 STABILIZERS 
56 WINDOWS 
57 WINGS 
58 ATA UNASSIGNED 
59 ATA UNASSIGNED 
60 STANDARD PRACTICES - PROPELLER/ROTOR 
61 PROPELLERS/PROPULSION 
62 MAIN ROTOR(S) 
63 MAIN ROTOR DRIVE(S) 
64 TAIL ROTOR 
65 TAIL ROTOR DRIVE  
66 FOLDING BLADES/PYLON 
67 ROTORS FLIGHT CONTROL 
68 ATA UNASSIGNED 
69 ATA UNASSIGNED 
70 STANDARD PRACTICES - ENGINES  
71 POWER PLANT 
72 ENGINE TURBINE/TURBO PROP DUCTED FAN/UNDUCTED FAN 
73 ENGINE FUEL AND CONTROL  
74 IGNITION  
75 ENGINE AIR  
76 ENGINE CONTROLS 
77 ENGINE INDICATING 
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