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Bevezető 

1. A légi közlekedés jelentősége 

 

A világ állandóan változik és szüntelenül megújul. Benne – szüntelenül meghaladva önma-

gunkat – mi magunk is változunk. Közhely, de semmi sem annyira állandó, mint az átmenet. 

Van, amikor az ember által évezredekig hitt és elfogadott fizikai törvények valamelyikéről – 

az adott tudományterületen történt paradigmaváltás következtében – kiderül, hogy nem felel 

meg a valóságnak. Van, amikor szükséges túllépni a megismert irányzatokon és nem szabad 

vonakodni, hogy az alapítóit elfeledjük. A sikeres alkotói munka sem más, mint haladás. Az 

új gondolatok eredményre vezetnek, amelyekben az új értékek meghaladják a régit. Akárcsak 

a repülésben, mindig magasabbra és magasabbra. A légi közlekedés is állandóan változik, 

minden egyes pillanatban megújul és „szárnyal” előre. A repülés fizikai törvényei már régóta 

ugyanazok, az üzemeltetési eljárások is szinte mindenben megegyeznek, a világ szárazföldi 

szegletei pedig már nem ismeretlenek a felfedezők elől. Minden adott, hogy a globális világ 

egyik motorja a nemzetközi légi közlekedés teljes mértékben lefedje bolygónk minden egyes 

pontját és betöltse kiemelkedő szerepét egy egyenlőbb és egységesebb világ megteremtésé-

ben, amelyet akarva-akaratlanul vállalt és tevékenységénél fogva eleve elrendeltetett. 

 

A légi közlekedés az emberi közlekedés legfiatalabb generációja. Olyan szenvedéllyel és iz-

galmakkal teli világ, amelyben az emberiség valóra váltotta az egyik legnagyobb álmát és 

meghódította a harmadik dimenziót, a magasságot. Bár a repülés korántsem rendelkezik olyan 

hagyományokkal, mint a hajózás vagy a vasúti közlekedés, mégis a közlekedési alágazatok 

közül leginkább a repülés hivatott a világ bármely pontjára utasokat, árut, valamint postát 

gyorsan és biztonságosan szállítani, nagy távolságokat áthidalni, ezzel számottevő hatást gya-

korolni a kontinensek, régiók és az országok gazdasági, társadalmi, kulturális és környezeti 

fejlődésére. 

 

A repülés rendkívül nagy erőfeszítések és áldozatok árán lett mindenki számára elérhető való-

ság. Ebben a valóságban a légi közlekedés már nem egy szűk réteg privilégiuma, hanem része 

valamennyiünk életének, hétköznapjainak. A légi közlekedés tömegközlekedés. Szerte a vilá-

gon évente már 4 milliárdnál is több ember választja a légi közlekedést, és szeli át a „Légi 

Óceánt”. A nagy és növekvő számú utazóközönség szállítását napjainkban közel 26 000 légi 

járművel 1400 légitársaság bonyolítja le. Az utasok és az áruk célba juttatásához a légitársa-

ságok a világ 3883 repülőterének és 173 légiforgalmi szolgáltatójának a valamelyikét használ-

ják. A légi közlekedési iparág szereplői a világ GDP-jének a 3,5%-át termelik meg, amely 

éves szinten 2700 milliárd dollárra becsült gazdasági potenciált jelent, így nem vitás, hogy a 

polgári repülésnek a globális világban betöltött szerepe rendkívüli jelentőséggel bír.1 Ennek 

tekintetében az államok sokféle módon támogatják a polgári repülést, ezzel is elősegítve a 

nemzetgazdaság fejlődését, a hazai és a régiós termelékenység növekedését, valamint a nem-

zetközi kereskedelem bővülését. A légi közlekedésben meghatározó szerepe van a politikai 

érdekek érvényesítésének, a nemzetgazdaságok védelmének. Az államok protekcionista, pia-

caik védelmére irányuló törekvése főként az elmúlt évtizedek liberalizációs erőfeszítéseinek 

                                                           
1
 2015-ben 3,5 milliárdnál is több ember utazott repülőgéppel, míg 2016-ban 3,8 milliárd. IATA Annual Review. 

Published June, 2017. 12. o.; A menetrendszerű fogalomban használt 3883 repülőtér mellett, még további 37 905 

repülőtér áll a polgári, katonai (állami) és üzleti forgalom rendelkezésére. ATAG report: Aviation Benefits 

Beyond Borders. Executive Summary. July 2016. 4–8. o. 
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köszönhetően – a légi közlekedés kereskedelmi és piaci lehetőségeinek a megerősödésével 

párhuzamosan – számottevően csökkent, de ez nem jelentette a teljes állami kivonulást a 

szektorból, mert az államok a szabályozói rendszereken, a versenyhivatalokon és a légügyi 

hatóságokon keresztül továbbra is erős befolyással bírnak az iparági folyamatokra. A repülés 

modern hatalmi harctérré vált, amelyben a kereskedelmi és a politikai érdekek egymás közötti 

viszonyrendszere alapjaiban határozza meg a jövőt.  

 

Gróf Széchenyi István (1791–1860) szerint a gazdaság fő mozgatórugója a hitel, de híressé 

vált gondolatát később a közlekedéssel bővítette ki.2 Ha a közlekedési ügyek rendezésében az 

ország „anyagi felvirágzásának talpköveit akarjuk letenni, akkor ne felejtsük, hogy ezáltal 

egyszersmind viszonyaink egész épületét érintjük, nincs köz- és magángazdaságunknak ága, 

mely általa ne illetnék”.3 Egy ország vagy régió anyagi felvirágzásában a közlekedés valóban 

kulcsszerepet játszik, és erre kiváló példa a légi közlekedési iparág, amely igen rövid idő alatt 

lett a világgazdaság és a nemzetközi kereskedelem fejlődésének egyik legfontosabb motorja 

és egyben szimbóluma.  

 

A világkereskedelem teljes áruszállításából a légi közlekedési szektor évente közel 51 millió 

tonna árut fuvaroz. Ha ezt a nagyságú áruszállítmányt annak pénzügyi értéke alapján számol-

juk, akkor ez az összeg a világ teljes áruszállításának 35 százalékát teszi ki. Ha azonban pusz-

tán súly alapján számítjuk, akkor ez a mutató alig 1 százalék. A számokból az következik, 

hogy a nagyobb értékű vagy a gyorsan romló, de kisebb tömegű árukat repülőgéppel éri meg 

a leginkább szállítani. A fuvarozási szolgáltatásba fektetett munka és energia a szállított tár-

gyak árába beépül, így minden egyes áru fogyasztói ára tartalmazza a szállítási költségeket, 

amely átlagban közel 30–40 százalékos anyagi többletterhet jelent. A polgári repülésnek – az 

áruszállítás mellett – a turizmusban betöltött szerepe ugyancsak kiemelkedő. A világ állandó-

an növekvő számú turistáinak már több mint fele az utazásai során a légi közlekedést választ-

ja. A turizmus globális üzlet, a nemzetközi kereskedelem egyik legnagyobb szelete, és lega-

lább akkora jelentőséggel bír, mint önmagában az olajüzlet, a gyógyszeripar vagy akár az 

élelmiszeripar.  

 

1. ábra. Fizető utasok repült kilométerei a nemzetközi menetrendszerű forgalomban  

 

 
                                                           
2
 GRÓF SZÉCHENYI István: Hitel. Pest, 1830. 

3
 GRÓF SZÉCHENYI István: Javaslat a magyar közlekedésügy rendezésérül. Pozsony, 1848.  
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Az ábra szemléletesen mutatja a nemzetközi menetrendszerű polgári légi forgalomban a fizető utasok repült 

kilométereinek (RPK) töretlen növekedését, minden nemzetközi konfliktus és világválság ellenére. Az előrejel-

zések szerint ráadásul a Föld népessége a jelenlegi 7,8 milliárd főről 2050-re megközelítőleg 10 milliárd főre 

növekszik,4 amely egyben a potenciális utazóközönség számának a bővülését is jelenti. (Forrás: International 

Civil Aviation Organization (ICAO) – Facts and Figures) 

 

A repülés a modern technika előállításával és felhasználásával a jövőért áll versenyben, a ke-

reskedelmi és piaci terjeszkedéssel pedig az egész világot hódítja meg. A globális világban 

versenyezni a modern polgári repülés adta előnyök és lehetőségek kiaknázása nélkül ma már 

nem lehet. Az előnyök közül kiemelkedik, hogy a légi közlekedés a leggyorsabb és a legbiz-

tonságosabb közlekedési forma a világon. Nagy távolságoknál – a Föld bármely pontjára – a 

legrövidebb szállítási idővel kétségtelenül a repülés rendelkezik. A modern ember ezért él a 

repülés adta lehetőségekkel, és a távolságot már nem kilométerben vagy mérföldben méri, 

hanem időben számolja. A gyorsaság mellett kiemelkedően fontos tényező még a légi közle-

kedés biztonsága. Végső soron, ahogy a repülőiskolákban tanítják „repülni annyi, mint biz-

tonságban leszállni”.
5
 A repülés kockázata a repülőgép típusától és az üzemeltető vállalat sa-

játosságaitól függően nem haladja meg a 10
-7

 és a 10
-9

 elemi kockázati értékeket.
6
 A gyakor-

latban ez azt jelenti, hogy egy Budapest – London repülőút kockázata 20-szor, 40-szer kisebb, 

mint a forgalomtól függően kijutni a városközpontból a nemzetközi repülőtérre. Más megkö-

zelítésben húsz éven keresztül kellene naponta ide-oda repülnie az embernek ahhoz, hogy 

egyáltalán egyszázalékos esélye legyen halálos kimenetelű légi közlekedési balesetre. Kocká-

zatszámítások szerint ez az esély autóval hét év, motorbiciklivel pedig fél év alatt lenne való-

színű.
7
 Már az 1970-es évek végén a londoni Lloyd’s biztosítótársaság szerint 25-ször bizton-

ságosabb volt légi járművel utazni, mint gépjárművel.
8
 Napjainkra a nemzetközi polgári repü-

lés baleseteiben elhunyt személyek száma éves szinten jóval ezer fő alatt van. A nemzetközi 

polgári repülés történetének egyik legbiztonságosabb évében, például 2015-ben mindösszesen 

136 személy vesztette életét.
9
 (Például az Európai Unió területén csak 2015-ben az egyre ja-

vuló statisztikai adatok ellenére közúti balesetben több mint 25 000 ember hunyt el, súlyosan 

pedig 250 000 fő sérült meg.)
10

 A 2017. évben a biztonság területén a légi közlekedés újabb 

mérföldkőhöz érkezett: 44 utas és 35 földön tartózkodó személy szenvedett végzetes balese-

tet, amely a forgalom nagyságát tekintve újabb kivételes teljesítmény.
11

 

                                                           
4
 World Population Prospects: The 2017 Revision. New York, 2017.  

5
 KARLSON, Paul: A gépmadár. Budapest, 1938. 299. o. 

6
 A repülés biztonságát általánosan a repülési kockázattal fejezik ki, amely egy elemi kockázati érték (ER) alap-

ján határozható meg, ahol ER=10
-6

. Ez azt jelenti, hogy egy katasztrófához vezető hiba egymillió repülőóránként 

következhet be. A valóságban a repülési kockázat függ a repülőgép típusától, a működési feltételektől, a 

repülőgépvezetők felkészültségétől. FÜLEP Tímea: Biztonságkritikus rendszerek. Kézirat. Veszprém, 2014. 12.1. 

124. o.  
7
 HÁY György: Légibalesetek pilóta szemmel I. Budapest, 2006. 8. o. 

8
 VARLEY, Helen (ed.): The Air Traveller’s handbook. Fighting the fear of flying. New York, 1978. 150. o. 

9
 Az IATA szándékosan nem számította be ezen statisztikába a Germanwings 9525-ös járat (Airbus 320) tragé-

diáját, amikor 2015. március 24-én a légitársaság másodpilótája öngyilkossági szándékkal a hegynek repült és 

ezzel 150 ember halálát okozta, valamint a MetroJet 9268-as járat (Airbus 321) elvesztését, amelyben 224 sze-

mély halt meg, mert a repülőgépet 2015. október 31-én terrroristák felrobbantották. IATA Safety Report 2015. 

Issued April, 2016, 52nd edition. 
10

 Az Európai Unióban 2001-ben közúti balesetekben 55 000 ember, majd a szigorúbb szabályok következtében 

2011-ben 30 000 ember halt meg. A cél 2020-ra az, hogy 20 000 embernél több ne veszíthesse az életét közúti 

balesetben. European Commission – Annual Accident Report 2016. 3. o.; European Commission – Road safety: 

EU reports lowest ever number of road deaths and takes first step towards an injuries strategy. Press Release, 19 

March, 2013. 
11

 SHEPARDSON, David: 2017 safest year on record for commercial passenger air travel: groups. Reuters, (2018) 

1, January. 

https://www.reuters.com/journalists/david-shepardson
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A modern repülés az infrastruktúra és az erőforrások egyik leghatékonyabb használója, min-

damellett környezetkímélő közlekedési forma. Gondoljunk a repülőterek futópályájának és 

infrastruktúrájának kis helyigényére, szemben az autópályák építéséhez szükséges óriási terü-

letekre, azok drága átrendezésére, vagy arra, hogy egy autópálya-szakasz árából már modern 

repülőteret lehet építeni. Ez igaz annak figyelembevételével is, hogy még egy kisebb repülőté-

ren is szükség van alapvető infrastruktúrára: épületekre, berendezésekre, speciális eszközök-

re.
12

 A repülés jövője a gazdaságos és környezetbarát új technológiák fejlődésében van. Az új 

repülőgépek hajtóművei csak az előttünk álló évtizedben várhatóan 25%-kal kevesebb üzem-

anyagot fogyasztanak, és érzékelhetően halkabban üzemelnek majd. Az 1960–1970-es évektől 

számítva a polgári repülésben legalább 75%-os zajcsökkentés valósult meg a hajtóműgyártók 

és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) jóvoltából. Óriási fejlődés ez, még ha a 

repülőtér környékén élők korántsem érzékelik ezt a jókora változást. A Föld klímaváltozásá-

hoz a légi közlekedés jelenleg mindössze 2%-kal, 2050-re 3%-kal járul majd hozzá. (Mivel a 

többi ágazat környezetszennyezése nagyobb iramban növekszik, mint a légi közlekedésé, 

ezért nem érzékelhető annyira, hogy a repülésnek környezetre gyakorolt 2%-os szennyező 

hatása valójában évről évre emelkedik.)
13

 A légi közlekedési iparág kiemelt stratégiai célja, 

hogy vezető szerepet töltsön be a környezetünk megvédésében. A Nemzetközi Légiszállítási 

Szövetség (IATA) például a legkárosabb üvegházhatású gáz, a szén-dioxid (CO2) kibocsátása 

tekintetében 2050-re a zéró szennyezés elérését tűzte ki zászlajára. A „zéró szennyezés” lé-

nyegében egy vízió, amely a légi közlekedési iparág környezetvédelem iránti szakmai elköte-

lezettségét fejezi ki.
14

  

 

A légi közlekedés az egyik leghatékonyabb értékteremtő tevékenység, mert létszámarányosan 

3–4-szer magasabb értékben állít elő terméket, mint más szektorokban dolgozók.15 Magyará-

zat erre a mutatóra különösen az iparág óriási tőkeigénye, a szakmai tudás magas fokú integ-

rálása és a csúcstechnológiával felszerelt fejlesztési bázisoknak a fejlett országokban megva-

lósuló koncentrációja. A modern technológia megalkotása és használata egyben rendkívüli 

tudást, szervezést és magasan képzett szakemberek összetett nemzetközi munkamegosztását 

igényli. Gondoljunk csak arra, hogy egy szélestörzsű utasszállító repülőgép felszállásához és 

biztonságos megérkezéséhez milyen nagyszámú szakembergárda (hatósági személyek, mű-

szakiak, földi kiszolgálók, irányítók, hajózó személyzet stb.) összehangolt csapatmunkájára 

van szükség. A légi közlekedés egyértelműen a csúcstechnológia éllovasa: a legmodernebb 

rendszereket használja és általa forradalmian új eszközök jelennek meg. A Wright testvérektől 

(1903) a Concorde (1969) szuperszonikus repülőgépig, majd a SpaceShipOne (2004) űresz-

közig megtett út hihetetlen fejlődés eredménye. Vajon mi valósul meg mindezek után ebben 

az állandóan megújuló világban? Abban a világban, ahol az ember már 2004-ben több tran-

zisztort gyártott (ráadásul olcsóbban), mint ahány rizsszemet termelt,16 ahol a mérnökök már a 

sugárhajtású korszak utáni világot tervezik és az emberi civilizáció hamarosan megalapítja a 

világűrben második „otthonát”. Vajon melyik napon fog megvalósulni a személyes 

légiszállítási rendszer, amelyben az intelligens autópályák analógiájára a könnyen és egysze-

                                                           
12

 Például utasterminál, irányítótorony, áruraktár, hangárok, radar, műhelyek, tűzoltóállomás és -felszerelés, földi 

kiszolgáláshoz szükséges eszközök, futópálya-karbantartási gépek, hókotrók stb. 
13

 SIPOS Attila: A repülés a modern világ motorja. Aeromagazin, (2010) 2. sz., 19–21. o. 
14

 Az IATA a valóságban a 2005-ös évben kibocsátott szén-dioxid-szennyeződést veszi bázisértékként alapul az 

akkori forgalomra vetítve, s ennek az értéknek a felét kell majd elérni 2050-re úgy, hogy nem vehető számításba 

a forgalomnak a többszörösére történt növekedése. BISIGNANI, Giovanni: IATA Director General statement. 

(IATA Annual Conference, Vancouver, 3–5 June, 2007.) 
15

 ATAG report: Aviation Benefits Beyond Borders. Executive Summary. July 2016. 4. o. 
16

 FedEx Corporation Annual Report 2006. Fact source: Semiconductor Industry Association, 2007. 20. o. 
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rűen vezethető repülőeszközök egy gombnyomásra viszik céljukhoz az utasaikat. A forradal-

mian új technológiák hamarosan a világűrbe repítik az utazókat és a London – New York út-

vonal teljesítése sem lesz több mint fél óra. Bármi is történjen, az emberiség és a civilizáció 

jövőjében a repülés mindig kulcsszerepet fog játszani.  

 

A légi közlekedés az egyik legjobban és legszigorúbban szabályozott iparág. A légi közleke-

dés kiváló repülésbiztonsági mutatóit nemcsak a technika rohamos fejlődésének, hanem a 

rendkívül szigorú és mindent átfogó szabályoknak és azok betartásának köszönheti. Ez a 

komplex szabályrendszer a légi közlekedési iparág szereplői számára – a tevékenységüket 

alapjaiban meghatározó – kötelezettségeket állapít meg.
17

 Mindezek ellenére a légi közleke-

dés – bár rövid története során a globálissá válását akadályozó számtalan tényezővel megküz-

dött – nem nagyon tud mit kezdeni azzal a ténnyel, hogy a világ minden erőfeszítés ellenére 

sohasem lesz egységes, mindig széttörezedett (fragmentált) marad. Itt nemcsak az eltérő tör-

ténelmi fejlődésre, gazdasági fejlettségre, sajátos geopolitikai elhelyezkedésre, vagy akár 

technikai fejlettség különböző fokára kell gondolni, mert ezek a küzdelmes hétköznapok 

eredményei, vagy éppen determináltság következményei, hanem a jelen vizsgálódás tárgyára: 

a szabályozói oldalra. Pontosan arra az oldalra, amely a repülésbiztonság és a légiközlekedés-

védelem magasfokú megkövetelése következtében mindent átfogóan és részletesen kidolgoz-

va alkotott meg a nemzetközi közösség. Ez a nemzetközi szabályrendszer lényegében az alfá-

ja és ómegája a világ egyik legszabályozottabb iparágának, mert ezek a rendkívül szigorú 

szabályok jelentenek garanciát arra, hogy a légi közlekedés fejlődése töretlen maradjon. 

Ugyanakkor a jogi értelemben is vett széttöredezettség ténye az iparág fejlődését a mai napig 

is nagyban hátráltatja. A nemzetközi jogi szabályrendszer megfelelő alternatívát kínál, közös 

szabályokat biztosít a szereplők számára, mégis ezek a nemzetközi szinten megalkotott és 

egységet teremteni kívánó szabályok nem mindig találnak követésre a légi közlekedésben 

érintett szereplők számára, vagy éppen az egyes államok sajátos érdekeinek érvényesítése 

következtében egyoldalúan kerülnek értelmezésre és végrehajtásra. Ezen gyakorlat okait a 

szuverén államok légtereinek zárt rendszerében, a légi közlekedés minden iparágtól eltérő 

jellegében, a sajátos – kétoldalú kapcsolatokat preferáló – logikájában kell keresni.  

 

Az I. fejezetben a kétoldalú világ kialakulásához vezető utat mutatom be. A kétoldalú kapcso-

latokban a szuverén államok egymás között döntöttek, hogy milyen feltételrendszerben bo-

nyolódjon a két ország közötti légi közlekedés. A többoldalú kapcsolatok kezdetben pedig 

szinte teljes egészében a műszaki és technikai követelmények nemzetközi szintű kialakítását 

szolgálták. A nemzetközi légijog történetének legfontosabb állomása lényegében a Chicagói 

Konferencián (1944) elfogadott nemzetközi szerződések megalkotása volt. Ezek az egyezmé-

nyek, megállapodások és függelékei mind a mai napig meghatározzák a nemzetközi polgári 

repülés jogi alapjait, és biztosítják annak alkotmányos kereteit. A chicagói rendszer szabályo-

zói világa kezdetben kiválóan szolgálta az iparág szereplőinek érdekeit, majd később akadály-

lyá vált és lebontásra ítéltetett, főként a fejlettebb államok és azok légitársaságainak egy- és 

többoldalú kezdeményezései, sajátos megoldásai által. A szereplők célja, még ha külön utat is 

jártak nem az egység megkérdőjelezése, vagy éppen szétverése volt, sokkal inkább az uralko-

dó állapotoknál egy még egységesebb világ megteremtése, amely jobban szolgálta a nyitot-

tabb, a fejlődésben elkötelezett államok politikai és kereskedelmi érdekeit.  

                                                           
17

 A pogári légi közlekedés iparági szereplői: a légitársaságok, a repülőterek és a légiforgalmi irányító szolgála-

tok, továbbá a repülőgépgyártók, az utazási és szállítmányozási cégek, az államok légügyi hatóságai és a szabá-

lyozói funkciót ellátó minisztériumai végül, de nem utolsó sorban pedig maguk az utasok. A repülési tevékeny-

ség ellátásában fontos szerepe van a biztosító társaságoknak, a repülőgéplízing cégeknek és a földi kiszolgálást 

végző vállalkozásoknak. SHEARMAN, Philip: Air Transport Strategic Issues in Planning & Development. Pitman, 

London, 1992, p. 7. 
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I. Fejezet 

2. A nemzetközi légijog fejlődése 

 

A jogban jártas szakember a kérdéseire először az egész életre szóló, szilárd jogdogmatikai 

alapokat adó tudományban, a római jog hatalmas kodifikált anyagában keresi a válaszokat. A 

római jog tanulmányozása közvetlen, a gyakorlatban is hasznosítható jelentőséggel rendelke-

zik a jelenkori jogász számára. A római jog viszonylag egyszerű, világos rendszerű és nincs 

kitéve a változásoknak, miközben a modern jogrendszerek jelentős része a római jogra épül. 

Bizonyos értelemben maga a jog is a rómaiak „találmánya”. A római jogot ismerő jogász sok 

esetben jobban meg tudja ítélni az egyes konkrét modern jogi problémákat is. A római jogon 

csiszolt jogászi gondolkodás mindenképpen nagyobb háttérrel, horizonttal rendelkezik.18 A 

római jogi alapokhoz kell tehát visszanyúlnunk, mert a rómaiak minden felmerülő kérdésre 

keresték a jogi megoldást és szinte minden élethelyzetre megtalálták azt. Nyilvánvalóan a 

rómaiak a légtér jogi sorsán nem repülési értelemben gondolkodtak, hanem a tulajdonosi jo-

gosultság függőleges (vertikális) irányú gyakorlásának a határait szabták meg. Ennek érdeké-

ben a jog tárgyát az ókori római jogtudósok két részre osztották: levegőre és légtérre.  

– A levegő (aer), amelyet belélegzünk, forgalomképtelen dolog (res extra 

commercium), amely természeti minőségénél fogva a maga egész tömegében hatalmunknak 

nem vethető alá, mert az minden ember szabad használatára szolgál (res communis omnium). 

A levegőn ezért birtokbavétellel tulajdonjogot (magántulajdont) senki sem szerezhet. 

– Ezzel szemben a telek felett elterülő légtér (coelum) nem mindenkit illet meg szaba-

don, mert az a földhöz (solum), a telekhez tartozva forgalomképes dolog (res in commercio), 

amellyel a telek tulajdonosa rendelkezhet. 

 

A tulajdonos az ingatlan feletti légtér tekintetében hatékony védelmet kap (a szomszéd enge-

dély nélkül például a tulajdonos telkének légterébe benyúló épületet nem emelhet). Másfelől a 

tulajdonos a rendelkezési joga gyakorlása során olyan szolgalmat alapíthat, amelynek a jogo-

sultja (a szomszéd) jogot szerez arra, hogy a telek légterébe benyúló építményt emeljen, illet-

ve ilyen épületelemet alakítson ki.  

 

Accursius (1182–1263), a híres bolognai glosszátor volt az első, aki a klasszikus római jogi 

alapokból merítve glosszájában (törvénymagyarázatában) az alábbi – légijogi szempontból 

fontos – következtetésre jutott: „Akié a föld (a telek), azé egészen az égig és a föld mélyéig” 

(Cuius est solum, eius est usque ad coelum et ad inferos). A jogi alaptétel (axióma) jól szim-

bolizálja az akkori világ tulajdonosának teljes és kizárólagos hatalmát a tulajdon tárgya felett.  

A kizárólagos jogi hatalom napjainkra egyre inkább összezsugorodott és a tulajdonos nem lett 

több mint egy „szerény alkalmazott”.
19

 A modern polgári jogban a tulajdonos hatalma csak az 

ingatlan hasznosítási lehetőségeinek határáig terjed, azaz amíg építkeznie szabad: fel a „ké-

mény tetejéig” és le egészen a „pince aljáig”. A föld feletti légtér, továbbá a földfelszín alatti 

földtest, így a föld méhének kincsei és a természeti erőforrásai állami tulajdon kizárólagos 

tárgyát képezik.  
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 FÖLDI András – HAMZA Gábor: A római jog története és institúciói. 21. átd. és bőv. kiad. Budapest, 2016. 8. o. 
19

 MENGER, Anton: Neue Staatslehre. Jena, 1906. 100–101. o. 
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John Cobb Copper (1887–1967) amerikai légijogász szerint a rómaiak és az általuk hátraha-

gyott jogi rendszer olyan kizárólagos jogot biztosított a tulajdonosnak a használat és a tulaj-

don tekintetében egyaránt, hogy azokkal az ingatlan tulajdonosa a területe feletti légtér tekin-

tetében – magassági korlátok nélkül – védelmet kapott.
20

 (Ez a megközelítés a kontinentális 

jogrendszer
21

 mellett az angolszász jogrendszerben is gyökeret vert, és egészen az I. világhá-

ború végéig uralkodott.)  

Az első említésre méltó légiútra 1783. november 21-én Franciaországban (a Bois de 

Boulogne-ban) került sor. A Montgolfier testvérek által gyártott „Globe Aérostatique” elneve-

zésű hőlégballonnal Pilatre de Rozier (1754–1785) és Francois Laurent d’Arlandes márki 

(1742–1809) szállt fel. 25 perces útjuk során „tekintélyes magasságban ellibegtek Párizs fe-

lett”. A „pilóták” előtt kitárult egy gyönyörűséges fenti és az onnan látott lélegzetelállító lenti 

világ. Gyakorlati közlekedésre a szerkezet alkalmatlan volt, de ez a siker mérföldkövet jelen-

tett a repülés egyetemes történetében. Légijogi szempontból a világraszóló esemény után fél 

évvel a párizsi rendőrség új szabályokat hozott a ballonos repülés végzésére, és az ilyen jelle-

gű repüléseket egyedi engedélyek megszerzéséhez kötötte.
22

 A repülési tevékenység szabá-

lyozása, ha lassan is, de teret nyert és egyre látványosabb állomásokkal gazdagodott.  

 

A Nemzetközi Jogi Intézet (Institut de Droit International) első alkalommal az 1880-ban Ox-

fordban tartott ülésén foglalkozott a légi közlekedés jogi kérdéseivel. Az első nemzetközi re-

pülési kongresszust pedig 1889-ben Párizsban tartották. A kongresszuson résztvevők megál-

lapodtak abban, hogy a jövőben a polgári repülési tevékenység végzéséhez az állami hatósá-

gok által kibocsátott engedélyek beszerzésére van szükség.  

 

Ahogy a légiutazás első nagy etapjának színhelye Franciaország, úgy a levegő jogának első 

művelője, a légijog úttörője, a Párizsban élő francia professzor; Paul Fauchille (1858–1926) 

volt, aki a Nemzetközi Jogi Intézet kongresszusán terjesztette elő 1901-ben megjelent „A lég-

tér és a léghajók jogi helyzete” című légijogi tanulmányát. A tanulmány a tengerek szabadsá-

ga elvére alapozott, amelyet Hugo Grotius (1583–1645) holland jogász, a „modern nemzetkö-

zi jog tudományának atyja”23 a tengerek szabadságáról szóló (Mare Liberum) híres vitairatá-

ban 1609-ben fogalmazott meg.24 Hugo Grotius a jogtudomány „csillogó fegyverzetével”25 

vívott harcban megdöntötte annak a lehetőségét, hogy a tengereket – egyes nemzetek maguk 

között – felosszák, és a világtenger egyes részeit anyaországuk részének tekintsék. A nyílt 

tengerek szabadsága Grotius ragyogó elméleti munkája révén nemzetközi jogi elismerésben 

részesült, és ma is a nemzetközi jog fennálló nagy tantétele. Jelentősége azért felbecsülhetet-

len, mert a tengeri kereskedelem útjából elhárította az egyes nemzetek tulajdonszerzésének a 

jogi lehetőségét, és ezzel az óceánok és a tengerek – a Teremtés eredendő szándéka szerint – 

jogi értelemben is a nemzetek és kontinensek békés összekötő útjává váltak. Paul Fauchille a 

tengerek szabadságának elvét analóg módon a Légi Óceánra alkalmazta, s ezzel a levegő sza-

badságának (l’air est libre) jogi elvét dolgozta ki, amelyben a légtér valamennyi állam légi 

                                                           
20

 COPPER, John Cobb: Roman law and the Maxim – Cuius Est Solum – International Air Law. Montreal, 1968. 

55. o.  
21

 Francia polgári törvénykönyv (Code Civil) 1804, Art. 552.; Német polgári törvénykönyv (BGB) 1900, 905. §. 
22

 WISSMANN, Gerhard: A repülés története – Ikarosztól napjainkig. Budapest, 1964. 77., 79. o. 
23

 KAJTÁR István: Egyetemes Állam- és Jogtörténet. Budapest–Pécs, 2005. 315. o. 
24

 Hugo Grotius munkája a világosság sugarait vetette meg, és bár kezdetben elméletét visszautasították, sőt 

megmosolyogták, később egyre több állam fogadta el nézeteit, mert valóban nem lehetett a világhajózás egyes 

útjait a hajós nemzeteknek monopolizálni. A tengerek és a szorosok szabad átjárhatósága ezzel a világkereskede-

lem továbbfejlődésének záloga lett. SÁNDORFI Kamill: A légi közlekedés joga. Budapest, 1924. 6–8., 16. o. 
25

 A valamirevaló jogász „ért a jogtudomány ballisztikájához, előkeresi az arzenálból a fegyvereket, amiket a 

tudomány ellentmondásai adnak a kezébe, de az ügyet illetően megőrzi a meggyőződését és minden erejéből 

iparkodik azt diadalra vinni”. BALZAC, De Honoré: Elveszett illúziók. Budapest, 1973. 494. o. 
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járművei számára nyitva áll azzal a megkötéssel, hogy az államok saját területük biztonsága 

érdekében korlátozó intézkedéseket tehetnek. Ez az elmélet rendkívül nagy szerepet játszott a 

légijog rendszerének kezdeti kialakításakor.  

 

A légijog fejlődését a technikai vívmányok megjelenése gyorsította fel, amelyet kissé hátrálta-

tott, hogy a tudós társadalom képviselői a levegőnél nehezebb gépi szerkezet felemelkedését 

sokáig éppolyan képtelenségnek tartották, mint azt, hogy a vízre helyezett vasdarab a víz fel-

színén fennmaradhat. „Olyan repülőgéppel, amely a levegőnél nehezebb, bizony lehetetlenség 

felszállni” – jelentette ki 1895-ben Lord Kelvin brit fizikus és matematikus, korának híres 

tudósa, a Royal Society elnöke.26 Bár az ember viszonylag hamar szolgálatába állította a tüzet, 

megtanult beszélni, írni és olvasni, keresztül-kasul bejárta a tengereket és az óceánokat, de 

sehogyan sem tudott térbeli és időbeli korlátaiból látványosan kitörni. A magasabb légtérben 

történő közlekedés évezredeken keresztül idegen és ismeretlen maradt. 1783 dicsőséges esz-

tendeje aztán mérföldkőként került a repülés történetébe, de hiába lebegtek hőlégballonok, 

léggömbök az emberek feje fölött, ha azok kormányozhatósága kétséges volt. Hát még a repü-

lőgépek hiú ábrándja. A „szárnyas” emberek törekvéseit sokáig gúny és részvétlenség kísér-

te.27  

 

Ennek ellenére mindig akadtak olyan vállalkozó szellemű emberek, akik az emberiség életét 

alapjaiban megváltoztató szerkezetek megalkotásán fáradoztak és abban lelték örömüket, 

hogy olyat csinálhattak, amiről mások azt mondták, hogy lehetetlen. A korabeli tudós társada-

lom legnagyobb meglepetésére 1903. december 17-én 10 óra 35 perckor – a világon elsőként 

– Orwille Wright (1871–1948) fivére, Wilbur Wright (1867–1912) segítségével a levegőnél 

nehezebb, ember vezette benzinmotoros repülőgéppel a levegőbe emelkedett, s ezzel elkezdő-

dött a motoros repülés egyetemes története. A „daytoni madarak” hőstettével az emberiség 

nagy lépést tett afelé, hogy egy napon az ember a levegő urává váljon, és valóban meghódítsa 

a felhők akkor még végtelennek tűnő birodalmát. Néhány év múlva 1909. július 25-én Louis 

Blériot (1872–1936) neves francia pilóta és mérnök az európai kontinensről indulva 40 perc 

alatt átrepült Angliába. A La Manche csatorna átrepülése a jelentős történelmi tetten, valamint 

a „hihetetlen és páratlan” teljesítményen túl a gyakorlatban légijogi kérdéseket vetett fel, mert 

például a repülőgép pilótája egy másik állam területén engedélyek és okmányok nélkül szállt 

le.28  

 

A repülés töretlen fejlődése olyan új élethelyzetet teremtett, amelyeket a nemzetközi légijog 

szabályozási körében már egyetemesen kellett rendezni. A légijogi reguláció kezdetben a ten-

gerjog hosszú évszázadokon át kialakult norma- és összefüggésrendszeréből merített. Ennek 

során a nemzetközi jogászok a légi közlekedés speciális karakterét figyelembe véve megfelelő 

módosításokkal átültették a légijogba a tengerjogban használt engedélyezési, igazgatásai kö-

vetelményeket, a nemzetközi kereskedelmi és kárfelelősségi szabályokat. A nemzetközi 

légijogi kongresszusok29 törekvései közül kiemelkedik a Franciaország által 1910-ben rende-

zett Nemzetközi Repülési Konferencia, amelynek 55 cikkből álló tervezetét a felek végül nem 

                                                           
26

 Bár Sir Thomson, William – Lord Kelvin (1824–1907) ebben a kérdésben nagyot tévedett (megélte még a 

Wright testvérek sikerét), egyedülálló tudományos munkájának elismeréseként az abszolút hőmérsékleti skála 

beosztása a mai napig a nevét viseli. 
27

 PETUR László: Ikarusz szárnyain. Budapest, 1962. 113. o. 
28

 MILDE, Michael: International Air Law and ICAO. Utrecht, 2008. 7. o. 
29

 A nemzetközi légijogi találkozók, összejövetelek helyszínei: Verona (1910), Bécs, Párizs, Genf (1912), Frank-

furt, Madrid (1913), Santiago (1916), Stockholm, Budapest (1918). 
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fogadták el.30 Ekkortájt már a német léghajók rendszeresen berepültek francia területek fölé, 

így a konferencia alapvető kihívása a más országok területei és felségvizei feletti átrepülés 

jogának rendezése volt. A levegő szabadságának elve egyre inkább tarthatatlanná vált, mert a 

légi hadviselés megjelenése alapjaiban írta át a háborúban álló országoknak a repülés jövőjé-

vel kapcsolatos elképzeléseit. A katonai repülés gyors fejlődése következtében pedig az or-

szágok légtere és így területük védelme kiemelt jelentőséget kapott. A háborús összeomlás 

küszöbén, a Budapesten tartott Egyesületközi Légijogi Értekezlet (1918. január 28–30.) törté-

nelmet már nem tudott írni, pedig itt mondták ki először a mai napig a nemzetközi polgári 

repülést alapjaiban meghatározó, majd a Párizsi Egyezményben (1919) és a Chicagói Egyez-

ményben (1944) deklarált elvet, miszerint: „az állam felségjoga kiterjed a területe feletti lég-

térre”.  

 

A repülés nemzetközi szintű szabályozása tehát elengedhetetlenné vált, miközben a nemzeti 

érdekek védelme iránti igény is érthetően megerősödött. Az I. világháború után a szövetsége-

sek részvételével Párizsban megalakították a Békekonferencia Légiközlekedési Bizottságát. A 

Bizottság által megalkotott nemzetközi szerződést a Szerződő Államok 1919. október 13-án 

írták alá. A Repülés Szabályozásáról szóló Párizsi Egyezmény31 volt az első nemzetközi 

légijogi egyezmény. Az egyezmény első cikke kiköti, hogy „minden hatalom teljes és kizáró-

lagos szuverenitással bír a területe feletti atmoszférikus térségben” (az állam területéhez tarto-

zó légtérben), és csupán a nyílt tengerek feletti repülésre vonatkozóan maradt érvényben a le-

vegő szabadságának elve. Az állam területe feletti légtérben ezzel az állam főhatalma, szuve-

renitása érvényesült. A győztes antant országok és szövetségeseik célja az volt, hogy megfelelő 

monopóliumot biztosítsanak a csatlakozó államoknak a nemzetközi polgári repülésben rejlő 

lehetőségek kiaknázására és maguk számára biztosítsák a levegő uralmát. Az I. világháborúból 

vesztesként kikerült országok repülését a Párizsi Egyezményben oly módon szabályozták, 

hogy a katonai repülést és repülőgépgyártást teljes mértékben betiltották, míg a polgári repülés 

szabad mozgását és teljesítményét nagyban korlátozták. A Franciaországból üzemelő 

légijáratok Németország légterének kikerülésével ugyanakkor nagy kerülőutat tettek meg, 

amely a repülést olyan mértékben korlátozta, hogy ez az állapot idővel tarthatatlan helyzetet 

eredményezett, így Németország kedvező külpolitikai alku-pozícióba került. Az antant hatal-

mak a német légtér használatáért cserébe (a versailles-i békeszerződés első lényeges revíziója-

ként) az 1926-os Párizsban kötött Légi Egyezményben engedményeket tettek. Ennek értelmé-

ben a polgári légi járművek gyártására a legyőzött államok teljes szabadságot kaptak.32  

 

A Párizsi Egyezmény, bár a maga nemében korszakalkotó volt (kimondta a nemzeti légtérben 

a szuverenitást, megkülönböztette a polgári repülést az állami repüléstől, megkövetelte a légi 

járművek regisztrációját, alapjaiban létrehozta a repülés nemzetközi szintű szervezeti hátte-

rét), mégis egyetemes elismerésben nem részesült. Nem is részesülhetett, mert megosztotta az 

országokat, miközben az államok egy részében korlátozta a polgári repülést, ráadásul az akko-

ri két nagyhatalom, az Egyesült Államok és Szovjet-Oroszország sem ratifikálta azt.  

 

Az Egyesült Államok és a latin-amerikai országok ugyanakkor a Havannai Egyezményt 

(1928) ratifikálták, amelyet az egyezmény részes államai az amerikai kontinens légi közleke-

dési érdekeinek megfelelően alakítottak ki. A Párizsi és a Havannai Egyezmények tartalmi 
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 DINH, Q. Nguyen: A légtér és a világűr. In KENDE Tamás (szerk.): Nemzetközi jogi szemelvények és dokumen-
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lás az Európa – Dél-Amerika légiútvonal kiépítéséért (1919–1939). Pécs, 2003. 7–8. o. 
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szempontból is lényegesen különböztek egymástól. Példaként a Havannai (Pánamerikai) 

Egyezménynek nem voltak Függelékei, ezért az összes szabályt, előírást az egyezmény szö-

vege tartalmazta, továbbá nem volt olyan rendelkezése, amely végrehajtási feladatokat ellátó 

szervezet (titkárság, bizottság) létrehozását követelte volna meg. Ezen egyezmények egészen 

a Chicagói Egyezmény elfogadásáig két részre osztották a világot. 

 

A két világháború között – főleg az átalakított katonai repülőgépek használatával – világszerte 

megindult a légi forgalom, és a repülés egyre inkább nemzetközivé vált. 1927. május 20-án az 

amerikai Charles Lindbergh (1902–1974) a Spirit of St. Louis elnevezésű gépével sikeresen 

landolt Párizsban, miután New Yorkból indulva 33 óra alatt átrepülte az Atlanti-óceánt. 

Lindbergh vakmerő vállalkozása megnyitotta az utat a kontinensek közötti repülés előtt. 1931. 

július 15-én Endresz György (1893–1932) pilóta és Magyar Sándor (1898–1981) navigátor a 

Justice for Hungary33 névre keresztelt Lockheed 8A Sirius típusú repülőgéppel – három vi-

lágcsúcsot felállítva – 5182 kilométeres távolság megtétele után, Felcsút határában leszállva 

szintén bizonyították az amerikai és az európai kontinens légi összeköttetésének lehetőségét.  

 

Az újabb háborús készülődésben azonban mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a leve-

gő uralmának megszerzése kulcsfontosságú jelentőséggel bír majd a végső győzelem kivívá-

sában. A II. világháborúban a harcászati repülőgépek fejlesztése óriási ütemben haladt, és a 

történelem során először a németek tesztelték sikeresen a gázturbinás sugárhajtóművet,34 majd 

a világon elsőként megépítették a Messerschmitt Me-262 típusú, már sorozatban gyártott su-

gárhajtású vadászgépet. A sugárhajtómű a katonai repülésből később átkerült a polgári repü-

lésbe, ezzel kezdetét vette a mai napig tartó sugárhajtású, az ún. jet-korszak, a modern polgári 

repülés. Az átfogó nemzetközi szabályozás és az állandó intézményi képviselet megléte kulcs-

fontosságúvá vált, ezért a nemzetközi közösség még a II. világháború befejezése előtt – a 

nagyhatalmak céljainak és érdekeinek megfelelően – létrehozta a Nemzetközi Polgári Repülé-

si Szervezetet, az ICAO-t.  

 

2.1. A Chicagói Konferencia 

Hosszas egyeztetés után, 1944. november 1-jén Franklin D. Rooseveltnek (1882–1945) az 

Egyesült Államok elnökének a meghívására – a II. világháború Európában történő befejezése 

előtt hat hónappal – Chicagóban, a világ akkori legnagyobb szállodájában, a Stevens Hotelban 

52 ország diplomáciai képviselője ült össze. A konferenciára hivatalosan 54 szövetséges és 

semleges állam kapott meghívást. Szaúd-Arábia a meghívást nem fogadta el. A Szovjetunió 

Népbiztosok Tanácsának elnöke, J. V. Sztálin (1878–1953) ugyanakkor pozitívan fogadta a 

kezdeményezést. Ennek ellenére a kanadai Québec városába érkező hattagú szovjet delegá-
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 Az I. világháború utáni Európa egyik legszerencsétlenebb és legmostohább körülmények közt vergődő országa 

Magyarország volt. A vesztes háború következményei, az ország megszállása és kifosztása, a kétharmadrésznyi 

területvesztéssel járó megszégyenítő békediktátum, a nagyösszegű jóvátétel-fizetési kötelezettség, az anyaor-

szágba menekült és az őket befogadó emberek lehetetlen gazdasági helyzete az országot kétségbeesett lépésekre 

késztette. A magyar repülés teljes korlátozása mellett, a világgazdasági válság közepén, a legnehezebb időkben 

bizonyították pilótáink a magyar „géniusz” nagyságát, megmutatták a világnak, hogy a magyar nemzet milyen 

kiemelkedő cselekedetre képes, ha nem megalkuvó, ha eltökélt és felkészült! M. FEJES Ágnes – KELEMEN János – 

JÁVOR Géza (szerk.): Ég és Föld között – A magyar óceánrepülés 80. évfordulójára. Komárom, 2011. 4–5. o.  
34

 Fonó Albert (1881–1972) magyar gépészmérnök a sugárhajtás egyik úttörője, a torló-sugárhajtómű egyik 

feltalálója. A magyar feltaláló 1928-ban dolgozta ki először a nagy magasságban, hangsebességnél gyorsabban 

haladó repülőgépek számára alkalmas hajtóművet, amelyet légsugármotornak nevezett el. Találmányára német 

szabadalmat kért és kapott. Fonó Albert ismerte fel a világon legkorábban a sugárhajtás megvalósíthatóságát, és 

az ebben a témában kapott szabadalma a legelső a szuperszonikus repülés történetében. BÖDŐK Zsigmond: Ma-

gyar feltalálók a repülés történetében. Dunaszerdahely, 2002. 99. o. 
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ciót a kommunista párt vezetése azonnali hatállyal visszahívta, mert indokolásuk szerint a 

konferenciára meghívott államok között olyan, ellenséges politikát folytató országok (Portu-

gália, Spanyolország és Svájc) is szerepeltek, amelyek a Szovjetunió számára elfogadhatatla-

nok voltak. Ez a lépés nagy csalódást okozott a résztvevőknek, mert a világ földrajzi kiterje-

désében legnagyobb, a nemzetközi és a belföldi légi közlekedésben kiemelt jelentőséggel ren-

delkező országa nem képviseltette magát azon a konferencián, amely a nemzetközi polgári 

repülésnek a háború utáni korszakát volt hivatott kialakítani. A valóságban – akkor még ki-

mondatlanul – elkezdődött a vasfüggöny felépítése. Ennek egyik elemeként a szovjetek a saját 

légterükben való közlekedést csak a szovjet személyzettel üzemelő és szovjet felségjelű repü-

lőgépeknek engedték volna meg. Elképzelésük szerint az utasokat és az árut egy kiválasztott 

külföldi repülőtéren (például Kairóban) gyűjtötték volna össze, majd csak ezután lehetett a 

Szovjetunió területére repülőgéppel belépni. Ez a sajátos, zárt rendszerű koncepció a Chicagói 

Konferencián nyilvánvalóan nem találhatott támogatásra, így nem véletlen, hogy a Szovjet-

unió egészen 1970-ig nem lett részese a Chicagói Egyezménynek.35  

 

A Chicagói Konferencia célja a háború utáni időszak nemzetközi polgári repülésének, techni-

kai és gazdasági kérdéseinek a megvitatása, továbbá az új nemzetközi repülésügyi szervezet 

céljainak és rendeltetésének a meghatározása volt. A Szerződő Államok 1944. december 7-én 

elfogadták és aláírták a Chicagói Egyezmény
36

 végleges szövegét és ezzel megalakult a Nem-

zetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO). A szervezet fő célkitűzése a nemzetközi repülés 

elveinek és műszaki színvonalának fejlesztése, valamint a nemzetközi légi közlekedés terve-

zésének és fejlődésének az elősegítése lett. A sajátos történelmi viszonyok következtében és 

az iparág fejletlen piaci helyzetében a tagállamok kereskedelmi kérdésekben nem hoztak lé-

nyeges szabályokat, de támogatták a légitársaságok által vezetett Nemzetközi Légiszállítási 

Szövetség (IATA)
37

 felállítását. (Míg az ICAO államközi szervezet, tagjai csak államok le-

hetnek, addig az IATA aktív tagjai azok a csatlakozott légitársaságok, amelyek nemzetközi 

vonalakon menetrendszerű járatokat üzemeltetnek.) 

 

1944. december 7-én a Szerződő Államok a Chicagói Egyezmény és más egyezmények mel-

lett aláírták a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Ideiglenes Megállapodást is, amely 1945. 

június 6-án lépett hatályba. Ezzel megalakult az Ideiglenes Nemzetközi Polgári Repülési 

Szervezet (PICAO), amely korlátozott, lényegében tanácsadói jogokkal bírt, és az Ideiglenes 

Közgyűlés és az Átmeneti Tanács vezetésével az Egyezmény hatálybalépéséig (1947. április 

4.) funkcionált. 

 

1994-től kezdve minden év december 7. napja a nemzetközi polgári repülés világnapja, 

amelyről az ICAO 33. Közgyűlésén (1992) döntöttek a tagállamok. A vita során felmerült, 

hogy a repülési világnapot a Chicagói Egyezmény hatálybalépésének a napján, április 4-én 

(1947) tartsák. Minderre az ENSZ világnapja adott példát, amelyet azon a napon tartanak, 

amelyiken az ENSZ Alapokmánya hatályba lépett (1945. október 24.). A december 7-ei idő-
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 HAANAPPEL, P.C. Peter: The Law and Policy of Air Space and Outer Space. The Hague, 2003. 17–18. o.; 

MILDE: International Air Law and ICAO. 13–14. o. 
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 A nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezményt a 1971. 

évi 25. tvr. hirdette ki. Az Egyezmény Függelékeit a 2007. évi XLVI. törvény, valamint a módosításokat a 2009. 

évi LXXXVIII. törvény hirdette ki.  
37

 Az IATA (International Air Transport Association) másodízben 1945 áprilisában alakult meg Havannában. Az 

IATA kezdetben az egységes díjszabási rendszert működtette. Napjainkban az IATA az eljárások és gyakorlatok 

szabványosításával, a tag-légitársaságok képviseletével és a tarifák egyeztetésével, valamint a résidők kiosztásá-

val foglalkozik. A szervezet székhelye Montrealban található, a csúcsvezetés pedig Genfben ülésezik. Napjaink-

ban több mint 275 légitársasági tagja az IATA-nak. (www.iata.org) 
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pont kiválasztása azért sem aratott mindenki számára egyöntetű sikert, mert ez a nap egyben a 

„gyalázat napja”, a Pearl Harbor (a Hawaii-szigeteken található amerikai haditengerészeti 

támaszpont) elleni – a japán hadsereg által végrehajtott – katonai légitámadás (1941) emlék-

napja.
38

 

 

Az ICAO az elsők között vált az ENSZ szakosított intézményévé.39 A történelem sajátossága, 

hogy az ICAO csakúgy, mint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO), az Egyetemes Posta 

Egyesület (UPU) és a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) már az Egyesült Nemzetek 

(ENSZ) megalakítása előtt létrejöttek. A nemzetközi közösséget szolgáló békés és együttmű-

ködésre építő céljai ugyanakkor megegyeztek az ENSZ által képviselt alapértékekkel, ezért az 

ENSZ a közös értékekre figyelemmel, e szervezetekkel és magával az ICAO-val is a szakosí-

tott intézmény jogait és kötelezettségeit tartalmazó megállapodást kötött.40  

 

Az ICAO-t az Egyezmény felhatalmazta arra, hogy a hatáskörébe tartozó, a világ biztonságát 

közvetlenül érintő repülési ügyekben a Közgyűlés határozata alapján a világ nemzeteinek a 

béke megőrzésére alakított nemzetközi szervezeteivel megállapodásokat létesítsen (64. cikk). 

A megállapodás hatálybalépéséhez az ENSZ és az ICAO Közgyűlések beleegyező határozata-

ira volt szükség. Az ICAO első Közgyűlése 1947 májusában felhatalmazta az amerikai Ed-

ward Warnert (1894–1958), az ICAO Tanácsának első elnökét, hogy a megállapodást ünnepé-

lyesen aláírja, amelyre New Yorkban 1947. október 3-án került sor. Ezzel az aktussal az 

ICAO az ENSZ család részévé vált. Ebben a „családban” az ICAO, a világ nemzetei, népei 

közötti barátságot és békés összefogást a repülés adta eszközökkel szervezi meg. 

 

2.2. A Chicagói rendszer jogforrásai 

A nemzetközi légijog alapjait a Chicagói Konferencián 1944. november 1-je és december 7-e 

között megalkotott nemzetközi szerződések jelentik, amelyeket a konferencia eredményeit 

összefoglaló Záróokmány mellékletei tartalmaznak. Ezek a többoldalú egyezmények mind a 

mai napig egységes rendszert képeznek, és alapjaiban határozzák meg a nemzetközi polgári 

repülést.  

A chicagói rendszer 1944. december 7-én elfogadott jogforrásai: 

– Ideiglenes Megállapodás a Nemzetközi Polgári Repülésről; 

– Egyezmény a Nemzetközi Polgári Repülésről (Chicagói Egyezmény); 

– Megállapodás a Nemzetközi Légijáratok Átmenő Forgalmáról (IASTA); 

– Megállapodás a Nemzetközi Légifuvarozásról; 

– 12 technikai szabványokat tartalmazó Függelék (a Chicagói Egyezménynek jelenleg 

19 Függeléke van); és  
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23 

 

– a Záróokmány 12 ajánlása, határozata.41  

A Szerződő Államok kötelezték magukat arra, hogy az Egyezmény hatálybalépése után, ha 

azoknak részesei, haladéktalanul felmondják: 

– a Repülés Szabályozásáról szóló Párizsi Egyezményt (1919); és 

– a Kereskedelmi Repülésről szóló Havannai Egyezményt (1928) (80. cikk). 

 

A Szerződő Államok felelősséget vállaltak arra, hogy minden olyan kötelezettséget és megál-

lapodást, melyek ellentétesek a Chicagói Egyezményben foglaltakkal, megszüntetnek, ilyen 

kötelezettséget nem vállalnak és ilyen megállapodást nem létesítenek. Ha a Szerződő Állam – 

mielőtt a Szervezet tagjává vált – az Egyezmény rendelkezéseivel ellentétes kötelezettséget 

vállalt, köteles azonnali lépéseket tenni annak érdekében, hogy kötelezettségétől szabaduljon. 

Amennyiben a Szerződő Állam légi közlekedési vállalata vállalt ilyen ellentétes kötelezettsé-

get, akkor az állam, amelyhez tartozik, minden erőfeszítést köteles megtenni e kötelezettségek 

haladéktalan megszüntetésére (82. cikk). A tagállamok ugyanakkor jogosulttá váltak új meg-

állapodások megkötésére azzal a feltétellel, hogy az új nemzetközi szerződések az Egyez-

ménnyel nem lehetnek ellentétesek. A részes tagállamok kötelezettséget vállaltak arra, hogy 

ezeket a megállapodásokat az ICAO Tanácsának haladéktalanul megküldik nyilvántartásba 

vétel és a Tanács által minden tagállam számára elérhető módon történő közzététel céljából 

(83. cikk). A széttöredezett, többféle szabályozási rendszer világában az előbbi követelmé-

nyek megteremtették annak alapját, hogy a nemzetközi polgári repülésben a Chicagói Egyez-

mény valóban átfogó egységet hozzon létre és a légi közlekedés alapszerződéseként, „igazi 

Magna Charta-ként”42 uralkodóvá váljon.  

 

2.3. Repülés az államok területe felett 

A repülés határokat átívelő természetéből adódik a nemzetközi jellege. Az Egyezmény címé-

ből (Egyezmény a Nemzetközi Polgári Repülésről) lényegében a vörösről a feketére43 lehet 

következtetni. A cím ugyanis egyértelműen jelzi a jogalkalmazónak, még akkor is, ha az 

Egyezmény szövegében egyáltalán nincs külön kiemelve, hogy az Egyezmény szabályai a 

nemzetközi polgári repülésekre alkalmazandóak, a belföldi polgári repülésekre nem. Az 

Egyezmény szempontjából akkor nemzetközi a légijárat, ha a légi jármű egynél több szuverén 

állam területe feletti légtéren halad át [96. cikk b)]. A nemzetközi és a belföldi elhatárolásnak 

a repülések végrehajtása szempontból nincs különösebb jelentősége, mert az ICAO tagsági 

jogviszony egyben olyan kötelezettséget is jelent, hogy az ICAO által előírt nemzetközi szab-

ványokat a tagállamok saját nemzeti szabályaikba ültetik át. Ilyen értelemben a tagállamok 

iparági szereplői a nemzetközi követelményeket ugyanúgy alkalmazzák a belföldi polgári 

repülések végrehajtásakor is. Az elhatárolás lényege, hogy a belföldi polgári repülések esetei-

ben bekövetkezett események, viták, vizsgálatok tekintetében az Egyezménynek nincs kötele-

ző jogi ereje, arra hivatkozni nem lehet. Ugyanakkor abban az esetben, ha a nemzetközi és a 

belföldi repülések ugyanabban a légtérben történnek, akkor előfordulhat olyan eset, amikor 

egy belföldi forgalomban repülő és egy nemzetközi járatot végrehajtó két légi jármű konflik-
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tusba kerül. A kivizsgálást, tekintettel arra, hogy az egyik fél nemzetközi repülést hajtott vég-

re, az Egyezmény szabályai szerint kell végrehajtani.  

 

Fő szabályként az országok között történő szabad, egyoldalúan gyakorolt repülés nem lehet-

séges. A légi közlekedésnek mindig határt szab a másik ország szuverén légtere, azaz ha egy 

légi jármű elhagyja saját [A] anyaországának légterét, és berepül [B] ország légterébe, akkor 

[B] ország szuverén hatalma alá kerül. Ahhoz, hogy a légi fuvarozó a nem menetrendszerű 

üzemelés során más állam nemzeti légterébe berepüljön, minden esetben szüksége van repülé-

si tervre és annak engedélyeztetésére. Ha a légi fuvarozó nemzetközi légijáratot menetrend-

szerűen, rendszeres forgalom lebonyolításával, folyamatosan üzemeltetni kíván kereskedelmi 

célból más országba, ahhoz még további engedélyek, állami szinten kötött két- vagy többolda-

lú légügyi megállapodások szükségeltetnek. Kereskedelmi céllal a légi fuvarozó akkor üze-

mel, ha a légijáratot ellenszolgáltatás fejében, utasok, poggyász, posta vagy áru szállítása cél-

jából teljesíti [96. cikk a)]. Minden egyes légi jármű, függetlenül üzemelése jellegétől (menet-

rendszerű, vagy nem menetrendszerű), köteles az idegen légtérben közlekedve a repülési sza-

bályok következetes betartására, és azok jogszerű gyakorlására.  

 

2.3.1. A nem menetrendszerű repülés   

A tagállamok egyetértenek abban, hogy a többi Szerződő Állam nem menetrendszerű 

légijáratot lebonyolító légi járművének joga van az Egyezmény feltételeinek megtartásával a 

Szerződő Államok  

– területére berepülni; vagy  

– felette leszállás nélkül átrepülni; és 

– azon nem kereskedelmi célból leszállni. 

E jogok gyakorlásához előzetes engedély szerzésére nincs szükség, de az állam, amely-

nek területe fölött átrepülnek, megkövetelheti a leszállást (5. cikk). 

 

Az Egyezményhez történő csatlakozás tényénél fogva ezeket a repülési jogokat minden nem 

menetrendszerű légijáratot lebonyolító légi jármű gyakorolhatja. Az ICAO Tanácsa a nem 

menetrendszerű repülés fogalmát nem definiálta, meghatározását a nemzeti jogra hagyta. A 

nem menetrendszerűen közlekedő légi járművek a gyakorlatban általában magán vagy üzleti 

célból, kereskedelmi jelleggel (turistajáratok) vagy egyéb (például segélyszállítmányozás) 

céljából üzemelnek. Az Egyezmény szabályát, miszerint „azon nem kereskedelmi célból le-

szálljanak”, tágan kell értelmezni, mert ezek a járatok is végezhetnek ilyen jellegű tevékeny-

séget, de nem rendszeresen, menetrendhez kötötten. A nem menetrendszerű repülések legin-

kább ismert formája a bérelt különjárat, más néven charter járat. A charter járat üzemeltetője 

előre publikált menetrend nélkül, nem államközi szerződések égisze alatt közlekedik, szolgál-

tatásának árait szabadon állapítja meg. A légi jármű csak akkor jogosult utasokat, árut, pogy-

gyászt vagy postát díjért, illetve bérlet keretében nem menetrendszerű nemzetközi légijáraton 

szállítani, ha az a felvétel vagy kirakás helye szerinti állam jogát nem sérti. Amennyiben sérti, 

az állam jogosult az ilyen jellegű repüléseket az általa szükségesnek tartott rendelkezésnek, 

feltételnek vagy korlátozásnak alávetni (5. cikk). 

 

Az Európai Polgári Repülési Konferencia (ECAC)44 tagállamai a nem menetrend szerinti 

                                                           
44

 Az ECAC (European Civil Aviation Conference) az Európai Tanács kezdeményezésére és az ICAO támogatá-

sával 1955-ben Strasbourgban jött létre. A párizsi székhelyű ECAC államközi szervezet és az ICAO égisze alatt 

végzi munkáját. A szervezetnek jelenleg 44 tagállama van, amelynek tagsága Európa szinte teljes egészét felöle-

li. A szervezet célkitűzése az európai államok közti légifuvarozás biztonságos, hatékony és fenntartható fejlődé-
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üzemelés követelményrendszerét az európai, nem menetrend szerinti légi járatok kereskedel-

mi jogairól szóló sokoldalú megállapodásban (1956) Párizsban rögzítették.45 A megállapodás 

alapján nem menetrendszerű járatnak minősülnek – bizonyos megkötésekkel – a szükséghely-

zetben lévők megsegítésére szolgáló repülések, az alkalmi jellegű, megrendelésre végzett 

„légitaxi” repülések, továbbá az olyan repülések, amelyeknél a teljes kapacitást egyetlen sze-

mély – magánszemély, cég, társaság vagy intézmény – bérli személyzetének, üzleti partnerei-

nek vagy áruinak szállítására. Klasszikus eset, amikor kizárólag légiutasok szállítására vagy 

árufuvarozásra bérlik ki a repülőgépeket olyan területek között, amelyeknek menetrendszerű-

en közvetlen összeköttetése nincsen.  

 

Míg a nem menetrendszerű üzemelésben előzetes, állami szintű engedélyek szerzésére nincs 

szükség, addig a menetrendszerű üzemelők kötelesek megszerezni a két tagállam között foly-

tatandó kereskedelmi tevékenység végzéséhez az érintett felek között létrejött kétoldalú lég-

ügyi megállapodásokban biztosított külön engedélyeket. Ebből az következik, hogy a rugal-

masan kezelt nem menetrendszerű légi fuvarozó könnyen előnyhöz juthat a menetrendszerűen 

üzemelők kárára, ezért a jogalkotó a nem menetrendszerű légijáratok mozgásterét leszűkítette. 

Bármely Szerződő Állam kérheti a nem menetrendszerű járatok leállítását, ha úgy értékeli, 

hogy ezek hátrányosan befolyásolják azon menetrendszerű légijáratainak érdekeit, amelyeket 

azokon a területeken üzemeltetnek, ahol az Egyezmény alkalmazandó. Mindegyik Szerződő 

Állam teljes körű tájékoztatást követelhet a végrehajtott szállítási módok mindegyikének jel-

legéről és terjedelméről. 

 

Kétségtelen, hogy a nem menetrendszerűen közlekedő légi járművek szabadabban üzemelhet-

nek, de ez nem jelenti szó szerint azt, hogy mindenféle engedély, az alapkövetelmények betar-

tása nélkül repülhetnek egyik vagy másik állam szuverén légterében:  

1. A nem menetrendszerűen közlekedő légi járműveknek ugyan joguk van úton a cél-

állomás felé előzetes engedély nélkül a Szerződő Államok területére berepülni, leszállás nél-

kül átrepülni vagy nem kereskedelmi célból leszállni, azonban ezeket a jogokat csak és kizá-

rólag a repülési szabályok betartásával, az Egyezmény feltételeinek a megtartásával gyakorol-

hatják (5. cikk). Az Egyezmény szempontjából nem kereskedelmi célból történő leszálláskor a 

fuvarozó tevékenysége nem irányulhat az utasok, poggyász, áru vagy posta felvételére, illető-

leg kirakására [96. cikk d)].  

2. A feltételeket az ICAO nemzetközi szabályaival összhangban a másik állam nemze-

ti szinten szabályozza, és megköveteli a légterét használó részéről e szabályok és eljárások 

követését. A gyakorlatban a nem menetrendszerűen közlekedő járat vezetője előzetesen közli 

a repülés tényét, annak végrehajtása céljából repülési tervet nyújt be, és ebben értesíti azokat 

az államokat, amelyek területe feletti légtérben a repülőgép majd elhalad. Amennyiben a légi 

jármű nem rendelkezik érvényes repülési tervvel, addig a másik ország légterébe nem repülhet 

be, vagy rendelkezik, de a repülési szabályokat a repülőgép vezetője a szuverén állam légteré-

ben repülve nem tartja be, akkor az az állam, amelynek területe fölött átrepülnek, megkövetel-

heti a leszállást, és a nem menetrendszerű járat vezetőjével szemben intézkedést foganatosít-

hat.  

3. A Szerződő Államok nemcsak leszállíthatják a repülőgépet, hanem fenntartják ma-

guknak azt a jogot, hogy repülésbiztonsági szempontból az engedélyezett útvonal megtartását 

                                                                                                                                                                                     
sének a nyomonkövetése, a tagállamok közötti szorosabb együttműködés kialakítása és a légi közlekedés irány-

elveinek és gyakorlatának összehangolása. Az ECAC plenáris ülését három évenként tartják. A tagállamok lég-

ügyi főigazgatói rendszeres időközönként üléseznek a politikai és szakmai szintű kérdések megvitatása érdeké-

ben (www.ecac-ceac.org). 
45

 ICAO Doc 7695.; 56/1994. (IV. 16.) Korm. rendelet. 
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követeljék meg az olyan légi járműtől, amely megközelítésre nem alkalmas vagy megfelelő 

repülési berendezésekkel el nem látott területek fölé kíván berepülni, illetve hogy az ilyen 

repülést külön engedélyhez kössék (5. cikk). 

 

A tagállamok intézkedéseket foganatosítanak annak biztosítására, hogy a területük fölött 

repülő vagy egyéb repülési műveletet végrehajtó légi járművek, valamint a saját nemzeti 

felségjelüket viselő légi járművek bárhol tartózkodjanak, megtartsák a repülésre és a repülési 

műveletekre vonatkozó helyi szabályokat és rendelkezéseket. A rendelkezéseket megszegő 

személyek üldözéséről a Szerződő Államok gondoskodni kötelesek (12. cikk). 

 

2.3.2. A menetrendszerű repülés  

A Chicagói Egyezmény létrejöttekor a nagyhatalmak érdekei repülési kérdésekben annak 

függvényében különböztek, hogy milyen helyzetben voltak és mekkora veszteséget szenved-

tek el a II. világháborúban. Tekintettel arra, hogy Amerika területén nem folyt fizikai érte-

lemben vett harcászati tevékenység, így a szövetségesek és a maguk számára viszonylag „bé-

kés” körülmények között gyártott (közel 20 000, főként Dakota DC-3 és Skymaster DC-4 

típusú csapat- és sebesültszállító) katonai repülőgépeket az Egyesült Államok némi műszaki 

átalakítással a polgári repülés szolgálatába tudta állítani. Ennek következtében az Egyesült 

Államok a légi közlekedés szabadságát és teljes liberalizációját javasolta. Ezzel szemben a 

hatalmas veszteségeket szenvedő, kevés használható és főleg bombázó repülőgéppel rendel-

kező Nagy-Britannia olyan rendszer létrehozását szorgalmazta, amelyben erősen korlátozott a 

verseny. Ennek megfelelően kereskedelmi kérdésekben (tarifa, járatfrekvencia, kapacitás) és a 

légi útvonalak elosztásáról maguk a tagállamok, továbbá egy, már a légitársaságokat és nem 

az államokat tömörítő nemzetközi szervezet döntött volna.  

 

A tárgyalások eredményeként az államok döntési szabadságát hirdető brit elv kerekedett felül, 

meghatározva ezzel a mai napig érvényesülő, a menetrendszerű légijáratok üzemeléséhez 

szükséges engedélyek és hozzájárulások két- vagy többoldalú légügyi megállapodásokban 

rögzített rendszerét. Ebben a rendszerben a Szerződő Államok területe fölötti vagy területére 

irányuló menetrendszerű nemzetközi légijárat az illető állam külön engedélyével vagy egyéb 

hozzájárulásával, valamint az engedély, illetve a hozzájárulás feltételeinek megfelelően tart-

ható fenn (6. cikk). Más szóval a tagállamok nemzeti légterében más államok menetrendsze-

rűen közlekedő légitársaságai csak és kizárólag az állami szinten kötött két- vagy többoldalú 

megállapodások alapján végezhetnek kereskedelmi tevékenységet.  

Az ICAO Tanácsa a menetrendszerű nemzetközi légijárat fogalmát a tagállamok kérésére 

meghatározta. Menetrendszerű nemzetközi légijáratról akkor beszélünk, ha  

− a légi jármű több mint egy állam területe felett halad át, és  

− az utat az utasok, posta vagy áru ellenszolgáltatás fejében végzett fuvarozása céljából telje-

sítik úgy; hogy 

– az összes repülés a közönség számára nyitva áll, és  

– ugyanazon két vagy több pont közötti forgalom kiszolgálása céljából üzemeltetik, 

vagy közzétett menetrend szerint, vagy olyan rendszeres vagy gyakori repülésekkel, amelyek 

felismerhetően szerves sorozatot alkotnak.46  

 

A repülésre vonatkozó nemzetközi jogi szabályok egységes rendszerként kezelendők, amelyek 

keretjellegű szabályozást biztosítanak. A Chicagói Egyezmény oly módon szabályozza a polgári 

                                                           
46

 C/841 – Definition of Scheduled International Air Service (1952), ICAO Doc 7278. 
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légi közlekedés nemzetközi vetületét, hogy repülésbiztonsági, légiközlekedés-védelmi és műsza-

ki minimumkövetelményeket állít fel a tagállamok egymás közötti viszonyaiban, de a további, 

főleg kereskedelmi kérdéseket az államokra, a közöttük kötött légügyi megállapodásokra bízza. 

Az államközi légügyi megállapodások megkötése lett az előfeltétele annak, hogy két állam kö-

zött az országaikban bejegyzett és kijelölt légi fuvarozók által kereskedelmi célú menetrend sze-

rinti légi forgalom indulhasson meg.  

 

A két- vagy többoldalú légügyi megállapodások rendszere egy történelmi helyzet és kompro-

misszum eredménye,47 amely a mai napig alapjaiban határozza meg az országok között létre-

jött légiszállítási tevékenységet, a nemzetközi polgári repülést.  

 

2.3.3. Légi szabadságjogok 

A légügyi megállapodásokban a felek kijelölik az üzemelő légitársaságokat és meghatározzák 

a célállomásokat, a kapacitást, valamint a járatok sűrűségét, továbbá itt biztosítják egymás 

számára a legfontosabb piaci hozzáférési jogot: a kereskedelmi jogokat.  

A kereskedelmi jogok azok a privilégiumok, amelyeket a menetrendszerű nemzetközi légi 

közlekedésben alkalmaznak, amelynek alapján a tagállamok döntéseitől függ az, hogy mely 

légitársaságokat, milyen útvonaljogokkal
48

 és milyen légi szabadságjoggal engednek kereske-

delmi tevékenység végzése (azaz utas, poggyász, posta vagy áru díjazásért történő szállítása) 

céljából a légterükbe berepülni és repülőtereiken leszállni: 

– Az útvonaljog (route rights) piaci hozzáférési jog, amelynek birtokában a légi jármű 

üzemeltetői az engedélyezett földrajzi helyekre repülhetnek. Ez a jog az útvonal(ak) meghatá-

rozott földrajzi specifikációjában vagy a földrajzi specifikációk kombinációjában fejeződik ki, 

amelyek felett az üzemeltetők légiszolgáltatási tevékenységet végeznek és a járattervben meg-

határozott útvonalak kijelölt pontjaira leszállnak.  

– A légi szabadságjog (traffic rights) olyan piaci hozzáférési jog, amelyben a felek 

légügyi megállapodásokban meghatározzák légitársaságaiknak, illetve lajstromozott légi jár-

műveiknek az egymás területén és területe felett a menetrendszerű repülés közben gyakorol-

ható kereskedelmi jogait.  

 

A két jog egymással szorosan értelmezendő, az egyik az útvonalakat határozza meg, mely 

vársosok között indulhat meg a forgalom, míg a másik meghatározza annak kereskedelmi 

tartalmát (tovább repülhet-e a légi jármű, szállíthat a két másik ország között vagy akár az 

adott országon belül). A kereskedelmi jogokat a légügyi megállapodások függeléke tartalmaz-

za, a légitársaságok pedig az útvonaljogokat, amelyekkel élnek, a menetrendben teszik közzé. 

 

A Chicagói Egyezmény nem szól a menetrendszerű járatok légi szabadságjogairól, azokat két 

kiegészítő megállapodás (1944) tartalmazza, amelyek szintén a chicagói rendszer jogforrásai 

közé tartoznak: 

– Két szabadságjog megállapodás a Nemzetközi Légijáratok Átmenő Forgalmáról 

(IASTA). 

– Öt szabadságjog megállapodás a Nemzetközi Légifuvarozásról.49 

                                                           
47

 CHENG, Bin: The Law of International Air Transport. London, 1962. 7–9. o.; WISSMANN: A repülés története – 

Ikarosztól napjainkig. 487. o. 
48

 ICAO Manual on the Regulation of International Air Transport, Chapter 4.1., 2006., ICAO Doc 9626. 
49

 Az ICAO a két és az öt szabadságjog megállapodásokban meghatározott feladatokat az azokban foglalt feltéte-

lek és rendelkezések szerint, annak megfelelően látja el [66. cikk a)]. Magyarország 1973. január 15-én csatlako-

zott a Nemzetközi Légijáratok Átmenő Forgalmáról (IASTA) szóló megállapodáshoz, amelyet eddig 131 ország 
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2.3.3.1. Tranzitjogok (1–2) 

 

A Nemzetközi Légijáratok Átmenő Forgalmáról (IASTA) szóló megállapodás értelmében a 

részes államok biztosítják a többi tagállam számára a menetrendszerű nemzetközi légijáratok 

tekintetében a technikai jogként is emlegetett két tranzit szabadságjogot:  

 

1. Jogosultság [A] anyaország légitársaságának arra, hogy másik [B] ország, vagy [C] ország 

légterébe berepüljön, vagy leszállás nélkül átrepüljön. 

 

2. Jogosultság [A] anyaország légitársaságának arra, hogy egy másik ország légterében repül-

ve, technikai vagy repülésbiztonsági okok (például vészhelyzet, műszaki hiba, rossz időjárási 

viszonyok, üzemanyag-felvétel, renitens utas, terrortámadás) miatt – nem kereskedelmi forga-

lom céljából – leszálljon. 

 

Az ilyen jellegű leszállási manőver végzéséhez előzetes engedélyre nincs szükség, mert a tag-

államok kötelesek ezekben a kiélezett helyzetekben rugalmasságot tanúsítani, a leszálló légi 

járműnek segítséget nyújtani és az út megszakítására irányuló kérését engedélyezni. Ha a ke-

reskedelmi tevékenységet végző (például turistákat szállító) menetrendszerű légijárat útja so-

rán például a repülésbiztonságot veszélyeztető problémák miatt leszállni kényszerül, azon a 

helyen (máshol, mint a célállomás) kereskedelmi tevékenységet nem folytathat (más utast 

vagy poggyászt díjazás fejében nem vehet fel).  

 

2. ábra: Tranzitjogok (1–2) és Kereskedelmi jogok (3–5) 

 

 
 

2.3.3.2. Kereskedelmi jogok (3–9) 

A Nemzetközi Légifuvarozásról szóló megállapodás értelmében az egyezmény részes államai 

biztosítják a többi tagállam számára a menetrendszerű nemzetközi légijáratok tekintetében a 

tranzit szabadságjogokon túl a 3., 4. és az 5. kereskedelmi szabadságjogokat. 

                                                                                                                                                                                     
ratifikált (ICAO Doc 7500; 1973. évi 15. tvr.). A Nemzetközi Légifuvarozásról szóló megállapodást 2017 végéig 

csak 11 állam ratifikálta (hazánk sem vált részesévé).  
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3. Jogosultság [A] anyaország légitársaságának arra, hogy a szerződéses partner [B] ország 

repülőterére kereskedelmi célból üzemeljen.  

Például Budapest [A] – Moszkva [B]. 

 

4. Jogosultság [A] anyaország légitársaságának arra, hogy a szerződéses partner [B] országból 

[A] anyaország repülőterére kereskedelmi célból üzemeljen.  

Például Moszkva [B] – Budapest [A]. 

 

5. Jogosultság [A] anyaország légitársaságának kereskedelmi célú üzemelésre [B] ország és 

harmadik [C] ország közötti útvonalon úgy, hogy az üzemelés kezdő- vagy végállomása [A] 

anyaország repülőterén van.  

Például Budapest [A] – Moszkva [B] – Peking [C]. 

Az 5. szabadságjog (akár a 6. és a 7. szabadságjogok is) a harmadik országgal történő 

együttműködéssel, csakis annak beleegyezésével gyakorolható. 

 

A légügyi megállapodásokban a szerződő felek a fentiekben bemutatott szabadságjogok to-

vábbi kombinációival éltek és a menetrendszerű nemzetközi légijáratok tekintetében megal-

kották a 6. és 7. kereskedelmi szabadságjogokat. Ezek a jogok már nem szerepelnek az 

egyezményekben, nincsenek jogilag szabályozva, a kereskedelmi gyakorlatban formálódtak 

ki. A 6. jog tulajdonképpen a 3. és a 4. jogok kombinációja. A 8. és a 9. kabotázsjogok a ten-

gerjogból erednek és több évszázados gyakorlatra tekintenek vissza. 
 

3 ábra: Kereskedelmi jogok (6–9) 

 

 
 

6. Jogosultság [A] anyaország légitársaságának arra, hogy két másik [B] és [C] ország között, 

– két szakaszban – kereskedelmi célból üzemeljen és átszállópontként [A] anyaország repülő-

terét használja.  

Például Moszkva [B] – Budapest [A] – Peking [C]. 

 

7. Jogosultság [A] anyaország légitársaságának arra, hogy kereskedelmi célból két másik [B] 

és [C] ország között [A]  anyaország repülőterének érintése nélkül üzemeljen. 

Például Moszkva [B] – Peking [C]. 
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8. Jogosultság [A] anyaország légitársaságának [C] ország (vagy akár [B] ország) belső pont-

jai között kereskedelmi célú üzemelésre úgy, hogy az útvonal kezdő- vagy végállomása [A] 

anyaország repülőterén van (egymást követő kabotázs).  

Például Budapest [A] – Peking [C] – Sanghaj [C]; vagy  

Budapest [A] – Moszkva [B] – Szentpétervár [B] 

 

9. Jogosultság [A] anyaország légitársaságának arra, hogy kereskedelmi célból [C] ország 

(vagy akár [B] ország) belső pontjai között üzemeljen [A] anyaország repülőterének érintése 

nélkül, tisztán belföldi légiforgalmi tevékenységet végezve (egyedülálló kabotázs). 

Például Peking [C] – Sanghaj [C]; vagy  

Moszkva [B] – Szentpétervár [B]. 

 

2.3.4. Megállapodás a Nemzetközi Légijáratok Átmenő Forgalmáról 

A Nemzetközi Légijáratok Átmenő Forgalmáról (1944) szóló ún. „két szabadságjog” 

tranzitmegállapodáshoz történő csatlakozással a tagállamok menetrendszerűen közlekedő lé-

gitársaságai jogosulttá váltak a tranzit szabadságjogok használatára. Tekintettel arra, hogy a 

Chicagói Egyezmény sajátos történelmi környezetben és még alig fejlett iparági és piaci kö-

rülmények között jött létre, a Szerződő Államok a kereskedelmi kérdésekben nem hoztak lé-

nyeges szabályokat. Ezeket a fontos kérdéseket az államok az egymás közötti kapcsolataira 

bízták. Ennek következtében minden menetrendszerűen és kereskedelmi céllal közlekedő légi 

járműnek előzetesen meg kellett szereznie a külföldi állam hozzájárulását vagy engedélyét 

ahhoz, hogy a másik állam területe feletti szuverén légtérbe berepülhessen. Ezzel az államok 

olyan döntési szerephez jutottak, amelyet a nemzetközi közösség és jog támogatott, valamint 

intézményein keresztül védett.  

 

Azok az államok, amelyek csatlakoztak az IASTA megállapodáshoz a menetrendszerű 

légijárataik számára a tranzitjogok gyakorlásához külön kétoldalú államközi megállapodások 

megkötésére, további engedélyekre – a megállapodáshoz történő csatlakozás tényénél fogva – 

nem volt szükség. A tranzitjogok gyakorlásához ugyanakkor a jogalkotó az IASTA megálla-

podásban olyan feltételeket követelt meg, amelyek a megállapodáshoz csatlakozott országok-

nak egymással szemben korlátozó jogokat biztosított.  

 

E jogok a részes államok nemzeti és kereskedelmi érdekeinek a védelmére szolgáltak. Így 

mindegyik részes állam fenntarthatta magának a jogot, hogy megtagadja, vagy visszavonja a 

másik állam légi közlekedési vállalatának adott hozzájárulását vagy engedélyét,  

– ha nincs meggyőződve arról, hogy a tulajdon túlnyomó többsége vagy a tényleges 

ellenőrzése a Szerződő Állam állampolgárainak a kezében van; vagy 

– ha a légi közlekedési vállalat nem tartja meg annak az államnak a jogszabályait, 

amely felett üzemeltet; vagy 

– ha elmulasztja az IASTA megállapodásból folyó kötelezettségeinek teljesítését (I. 

cikk 5. szakasz). 

Az első pontban meghatározott védelem lényegében azt szolgálja, hogy más ország 

vagy annak légi fuvarozói, állampolgárai ne tudják a többségi tulajdon megszerzésével, vagy 

a tényleges irányítás gyakorlásával idegen ország légitársaságát a saját érdekeik alapján kont-

rollálni. A szuverén államok a nemzeti és gazdasági érdekeiket, a hazai légi közlekedési ipar-

águkat és nemzetközi piacaikat ezzel a szabállyal is sikeresen tudták védeni. A szabály egyér-

telmű: a felek az egymással kötött kétoldalú légügyi megállapodásokban, az adott két állam 

között létrejövő légi közlekedés fizikai gyakorlására csak olyan légitársaságokat jelölhetnek 
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ki, amelyek megfelelnek a többségi nemzeti tulajdon és a tényleges ellenőrzés jogi követel-

ményeinek. A légitársaságok a számukra rendkívüli jelentőséggel bíró légi szabadságjogokat 

ezért a „nemzeti követelmény” maradéktalan érvényesülése esetén tudják csak gyakorolni. A 

nemzeti klauzula két feltételének pontos meghatározásával a jogalkotók nem éltek, azokat a 

nemzeti értelmezésre bízták.  

 

A társasági jogban használt terminológia szerint:  

– A többségi tulajdon (substantial ownership) elsődleges, jog szerinti (de iure) feltétel, 

amely a kijelölt légitársaságban az államnak, vagy állampolgárainak, vagy mindkettőnek az 

50% feletti mennyiségi (kvantitatív) tulajdonlását követeli meg. 

– A tényleges ellenőrzés (effective control) uralkodó, valós (de facto) feltétel, amely-

nek során a többségi nemzeti tulajdonos a tulajdonosi jogokat az adott állam állampolgárai 

által alkotott minőségi (kvalitatív) vezetés útján gyakorolja.50 

 

Ha a légitársaságok megfeleltek a fenti nemzeti követelményeknek, akkor a légügyi megálla-

podásokban kijelölésre kerültek. Példaként, ha az Aeroflot (AFL) Oroszország nemzeti légi-

társasága Magyarországra kíván kereskedelmi célból üzemelni, ezt a tevékenységet kijelölt 

légitársaságként csakis abban az esetben végezheti, ha a légi fuvarozó olyan többségi tulaj-

donban áll, amelyben Oroszország természetes személye, és/vagy gazdasági társasága és/vagy 

maga az orosz állam minimálisan 50%+1 többségi szavazatra jogosító nemzeti tulajdonosi 

résszel bír; és ténylegesen ellenőrzött, azaz a légitársaság irányítói jogokkal rendelkező me-

nedzsmentjében (igazgatóságában) bizonyíthatóan orosz állampolgárok vannak többségben, 

akik befolyástól mentesen hozhatnak végső döntéseket. 

 

A kijelölés lehet egyes [ilyenkor általában a nemzeti (zászlós) légi fuvarozó kerül kijelölésre] 

vagy többes (kettő vagy több), a kijelölő ország piaci viszonyainak, kereskedelmi politikájá-

nak és sajátos érdekeinek a függvényében. A kijelöléssel a légi fuvarozó a kereskedelmi légi 

szabadságjogok használatára válik jogosulttá.  

 

Az Európai Unió liberalizált piacán ugyanakkor a nemzeti fuvarozó fogalma teljesen kiürese-

dett. Helyére a közösségi fuvarozó (community carrier) lépett, amelynek a fő üzleti telephelye 

vagy székhelye (principal place of business) az EU valamelyik országában van bejegyezve és 

uniós szintű tulajdonlása és irányítása megfelel a többségi tulajdon és a tényleges ellenőrzés 

uniós jogban megkövetelt klauzulájának.51  

– A közösségi fuvarozó az Európai Unió tagállamaiban repülési joggal rendelkező 

olyan légitársaság, amely az EU-tagállamok és/vagy a tagállamok állampolgárainak a többsé-

gi tulajdonában (50%+1) van és tényleges ellenőrzése alatt áll. A tényleges ellenőrzés nem-

csak az uniós állampolgárok túlsúlyát, hanem a befolyástól mentes végső döntés meghozata-

lát, a cég vagyoneszközeinek használatát, valamint üzleti döntésekre irányuló jogokat is jelen-

ti.  

 

Ha tulajdonosi és az irányítási követelmények teljesülnek, akkor a másik szuverén állam a 

kijelölt légitársaságot partnerként elfogadja, és a feltételek szigorú megvizsgálásának függvé-

nyében a légügyi megállapodást aláírja. Más szóval a bilaterális légügyi megállapodásban 

foglalt repülési jogokat a kijelölt légitársaság kereskedelmi tevékenység végzése céljából a 

légügyi megállapodás megkötésének a tényénél fogva gyakorolni tudja. A nemzeti klauzula 

                                                           
50

 SIPOS Attila: Legal Framework and Challenges of Airline Alliances. (Thesis.) Leiden, 2002. 17. o. 
51

 Az Európai Parlament és Tanács 1008/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) a Közösségben a légijáratok 

működtetésére vonatkozó közös szabályokról [HL L 293., 2008.10.31., 3. o., 4 (1) f) cikk]. 
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lényegében a repülést átszövő hatalmi játszmák egyik eszköze, egyfajta vétójog, amely a kül-

földi tulajdonlással, befolyással szemben nyújt egyfajta védelmet, és szélsőséges esetben lehe-

tőséget biztosít arra, hogy egy másik ország légitársasága a kereskedelmi tevékenység végzé-

sében akadályozva legyen. A légi közlekedési iparág ezen – a kétoldalú megállapodásokban 

jelentőséggel bíró – speciális nemzeti klauzulája mára a fejlődés gátjává vált, jelentős mérték-

ben akadályozva a légitársaságok privatizációját, összeolvadását, végső soron a piaci alapú 

verseny kibontakozását, valamint a multinacionális alapon szerveződő légitársaságok térnye-

rését. 

 

2.3.5. Megállapodás a Nemzetközi Légifuvarozásról  

A Nemzetközi Légifuvarozásról (1944) szóló ún. „öt szabadságjog”-megállapodásnak a tagál-

lamok nagy része nem vált részesévé. Az egyezményt csak 11 – kisebb területtel rendelkező – 

állam ratifikálta. Az alulratifikálás döntő oka a légi szabadságjogokkal összefüggésben kere-

sendő.  

 

A II. világháború után elterjedt protekcionista gazdaságpolitika következtében a 3. [A]–[B] és 

4. [B]–[A], valamint az értékes 5. [A]–[B]–[C] kereskedelmi szabadságjogok gyakorlását az 

államok nem akarták alanyi jogon biztosítani más országok légitársaságainak pusztán azért, 

mert azok csatlakoztak a Nemzetközi Légifuvarozásról szóló megállapodáshoz. Logikus, 

hogy a megállapodás részeseként, a csatlakozott államok mozgástere lecsökkenne a szabad-

ságjogok kiosztása, megtárgyalása tekintetében, ezért inkább érdekeik hatékonyabb érvényes-

tése céljából maguknak hagyták meg ezt a privilégiumot. Pedig a tagállamok sajátos védelmé-

re is gondolt a jogalkotó, mert a megállapodásban alapkövetelményként írja elő a tagállamok 

számára a többségi nemzeti tulajdon és a tényleges ellenőrzés nemzeti feltételrendszerének 

történő megfelelést (I. cikk 6. szakasz). Ennek ellenére az államok számára mégsem vált 

„vonzóvá” a megállapodás, mert az államok többsége – érthető módon – a kétoldalú kapcsola-

tokat részesítette előnyben. A kereskedelmi szempontból létfontosságú légi szabadságjogok 

tényleges kiosztása ennek következtében az államok között zajló diplomáciai, kereskedelmi és 

állami szintű légügyi tárgyalások eredményeként született meg, és két- vagy többoldalú meg-

állapodásokban öltött testet.52 

 

A Chicagói Egyezmény szabályai is ezt erősítették, a nemzeti légtér teljes és kizárólagos szu-

verenitásának (1. cikk) az elismerése, a menetrendszerű járatok kereskedelmi tevékenységének 

külön engedélyhez vagy egyéb hozzájáruláshoz történő kötése (5. cikk) a kormányzatokat igen 

jelentős szerephez juttatta piacaik védelmében. A szinte teljesen állami vagy legalább többségi 

állami tulajdonú53 légitársaságok piaci mozgásterét az államok kétoldalú (bilaterális) vagy 

többoldalú (multilaterális) légügyi megállapodásokban szabták meg. 

 

                                                           
52

 SIPOS Attila: A légtér jogi státusza és használata. Jogelméleti Szemle, (2016) 1. sz., 94–114. o.  
53

 A nagy gazdasági világválság (1929–1933) idején indult meg az a folyamat, hogy az államok felvásárolták a 

magántulajdonban lévő légitársaságokat. Az államok általában egy nemzeti légitársaságot tartottak fenn és jelöl-

tek ki a légügyi megállapodásokban. Az Egyesült Államok légitársaságai azonban szinte a kezdetektől mind 

magántulajdonban voltak, ezért a nagyszámú légi fuvarozók közül nehézséget okozott kiválasztani, hogy melyik 

légitársaság legyen a kijelölt nemzeti fuvarozó. Az Egyesült Államok kormánya végül a légügyi megállapodá-

sokban 1991-ig rendszerint a Pan Am légitársaságot jelölte ki. (A Pan Am légitársaság 1991-ben csődbe ment, a 

márkanevet később értékesítették.) HAVEL, F. Brian: In Search of Open Skies: Law and Policy for a New Era in 

International Aviation. The Hague, 1997. 86–87. o.; HAVEL, F. Brian: Beyond Open Skies: A New Regime for 

International Aviation. The Hague, 2009. 166. o. 
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2.3.6. Kétoldalú légügyi megállapodások 

A kétoldalú államközi légügyi megállapodások (ASA) a Chicagói Egyezményben nem sze-

replő olyan elveket és szabályokat tartalmaznak, amelyek sokszor versenyt korlátoznak, kor-

mányzati politikát és nemzetgazdasági érdekeket tükröznek. A tagállamok egymás között re-

gionális és multilaterális szinten kötnek nemzetközi szerződés formájában légügyi megállapo-

dásokat. A kétoldalú légügyi megállapodásokban az államok a menetrend szerinti légi forga-

lom feltételeiről egyeznek meg: kijelölik az üzemelő légitársaságokat, megállapítják a gyako-

rolható légi szabadságjogokat, meghatározzák az útvonalakat (várospárokat), megszabják a 

kijelölt légitársaságok kapacitását, járatgyakoriságát és az alkalmazandó tarifákat. Az Egyez-

mény kiemeli, hogy a tagállamok kijelölhetik a nemzetközi légijáratok által használható útvo-

nalakat és repülőtereket (68. cikk). 

 

A kétoldalú légügyi megállapodásokban a menetrendszerű légi forgalom feltételeiről a kor-

mányok kezdetben a hazai légitársaságok, elsősorban a nemzeti légitársaságok54 fokozott vé-

delmének az igényével (Bermuda I.), később a piaci viszonyoknak valamelyest teret engedve 

(Bermuda II.) állapodtak meg. Ha elméletben minden egyes ország a másik országokkal két-

oldalú megállapodást kötne, akkor a kétoldalú megállapodások száma 12 500 körül lenne.55 A 

gyakorlatban napjainkra ezen megállapodások száma eléri 4000-et, de számuk a jövőben már 

nem igazán fog növekedni. Ennek egyik oka, hogy a kétoldalú légügyi megállapodások a fej-

lett országok légi közlekedési szereplői számára napjainkra akadállyá váltak, ezért részükről 

folyamatossá vált a törekvés a változtatásra, amely az egyre nagyobb mértékben liberalizált és 

minél inkább piaci alapon szerveződő Nyitott Égbolt kezdeményezésben nyilvánult meg.  

 

Mivel a légügyi megállapodásokban az államok saját magukra nézve jogokat biztosítottak és 

kötelezettségeket vállaltak, ezért mindegyik kétoldalú szerződés más és más feltételekkel köt-

tetett. A maga nemében egyenként különlegesnek számító szerződéseket így kategorizálni 

csak a sokszínű légügyi megállapodások rendszerének a leegyszerűsítésével lehet, ezért őket 

meghatározó jegyeik alapján három nagy csoportra lehet osztani:  

– Bermuda I. típusú légügyi megállapodások; 

– Bermuda II. típusú légügyi megállapodások; 

– Nyitott Égbolt típusú légügyi megállapodások. 

 

2.3.6.1. Bermuda I. típusú légügyi megállapodások  

Az első ilyen jellegű kétoldalú megállapodás az Egyesült Államok és Nagy-Britannia között 

1946 februárjában jött létre Hamiltonban, Bermuda szigetén, Nagy-Britannia tengerentúli 

                                                           
54

 A The New York Times napilapban (1980) Walter Laqueur történész, utalva a nemzeti légitársaságoknak az 

„idejétmúlt” szerepére, szatirikusan megjegyzi: „A modern államnak négy fontos jellemzője van: működtessen 

TV csatornákat, legyen legalább 100 emberrel működő rendőrsége, továbbá elegendő költségvetése legalább egy 

ember delegálására az Egyesült Nemzetek Szervezetébe és legyen nemzeti légitársasága”. GIDWITZ, Betsy: The 

Politics of International Air Transport. Lexington, 1980. 21. o.  
55

 Megjegyzésként Sulyok Gábor, az MTA Jogtudományi Intézet kutatója szerint, ha minden ország mindenkivel 

szerződést kötne, akkor például az ENSZ 193 tagállamával számolva: [R= n X (n-1) / 2] képlettel ez 18 528 

relációt jelentene. Valószínűleg azért ilyen alacsony ez a hivatalosan publikált szám, mert az Európai Unió tagál-

lamai között ilyen megállapodások érvényét veszítették, és az EU Bizottsága már a tagállamok nevében köti meg 

harmadik felekkel a légügyi megállapodásokat, így eleve az uniós tagaállamok ebben a kontextusban egy or-

szágnak számítanak. Ugyanakkor, ha a 28 EU tagállamot egységként kezeljük, akkor is 13 695 reláció jön ki, 

amely még mindig 10%-kal haladja meg David Knibb cikkében publikált számot. KNIBB, David: Liberalisation: 

Breaking the bilateral web. Flight Airline Business, Seattle, 22 April, 2010. 
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területén.56 A Bermuda I. típusú megállapodásban foglalt feltételek szolgáltak mintaként az 

állami szinten megkötött légügyi szerződéseknek. E megállapodások jellemzője, hogy külö-

nösen visszafogja a légitársaságok közötti versenyt: egyes kijelöléssel él, a járattervben levő 

útvonaljogok alapján kijelölt leszállópontok számát korlátozza, szigorú tarifa- és menetrend-

jóváhagyatást alkalmaz, a kapacitás, a frekvencia és a légi jármű típusának előzetes megjelö-

lése erős állami, hatósági kontroll mellett zajlik. A 3. [A]–[B] és 4. [B]–[A] kereskedelmi jog 

mellett az 5. [A]–[B]–[C] szabadságjogot kizárólag viszonosság alapján biztosítja, miközben 

a 6. jogról [B]–[A]–[C] nem szól, és a kabotázs gyakorlását tiltja. A nemzeti klauzulának 

történő megfelelést megköveteli. Nem teszi lehetővé azt, hogy egy légitársaság tartósan jobb 

lehetőségekhez jusson versenytársánál, mivel a megállapodás alapján mindkét fél – a recip-

rocitás elve alapján – többé-kevésbé azonos kapacitást tud csak felkínálni. Egyoldalú járat-

üzemelés esetén pedig kompenzációval, ún. royalty57 megfizetésével korlátozták a kínálat 

növekedését vagy mesterségesen magas árakat tartottak fenn.  

2.3.6.2. Bermuda II. típusú légügyi megállapodások  

Ezek a megállapodások lényegében a Bermuda I. rendszerét másolják, de már némileg köve-

tik a légi közlekedési szolgáltatások iránt növekvő kereslet kielégítésének versenyszerű feltét-

eleit. Egyre inkább többes légitársasági kijelölést alkalmaznak, a hagyományos kapacitásren-

delkezések helyébe a tisztességes verseny elve lép, minden tarifa mindkét fél részéről történő 

engedélyezési mechanizmusa helyett pedig az indulótarifák jóváhagyása válik elfogadottá.  

2.3.6.3. Nyitott Égbolt típusú légügyi megállapodások  

A világon a legelső liberalizált egyezményt 1992-ben az Egyesült Államok Hollandiával kötöt-

te. Történelmi lépés volt, mert érzékeltetésképpen: egy közel 10 millió négyzetkilométernyi 

terület (USA) és egy 41 526 négyzetkilométernyi terület (NLD) között nyílt meg piaci alapon a 

két légtér. Az Európai Unió és az Egyesült Államok között liberalizált megállapodás 2007-ben 

jött létre és 2010-ben már a második, több jogot biztosító megállapodást írták alá a szerződő 

felek. Az egyezmény soha nem látott jogokat biztosít az uniós és az egyesült államokbeli légi-

társaságoknak (például az unió országainak bármelyik repülőteréről bármely közösségi légitár-

saság (így akár magyar tulajdonban lévő is) korlátozás nélkül repülhet az Egyesült Államok 

területének bármely pontjára és ez fordítva is igaz.)58 

 

Napjainkban a Nyitott Égbolt (OS) típusú két- és többoldalú59 liberalizált megállapodások 

                                                           
56

 Final Act of the Civil Aviation Conference held at Bermuda, United States Treaty Series, No. 3., 11 February, 

1946. 
57

 A légügyi megállapodás függeléke tartalmazta a royalty alkalmazásának a részleteit. Ha csak az egyik szerző-

dő állam légitársasága repült az adott útvonalon, akkor a másik ország légitársaságával kereskedelmi megállapo-

dást kötött. A szerződés keretében az üzemelő légitársaság egységárat fizetett egy odaúton (ún. lábanként) a nem 

üzemelő légitársaságnak. Minden, a helyfoglalási rendszerekben megtalálható IATA tarifa publikációja előtt a 

felek újratárgyalták az összeg nagyságát, miközben átláthatóan tájékoztatta az üzemelő légitársaság a másik felet 

az útvonal-statisztikákról és a bevételi számokról. Az EU piacon ez a megoldás a versenyjogi szabályokba ütkö-

zik, így nem alkalmazható. IVÁNYI Tünde: A légitársaságok kereskedelmi kapcsolatai. (Malév Rt., Kereskedelmi 

és Iparági Kapcsolatok Osztály.) Kézirat. Budapest, 
58

 Az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok közötti légi közlekedési megál-

lapodás kihirdetéséről – 2007. évi XLII. törvény. 
59

 Az első multilaterális (többoldalú), de más országok számára nyitva hagyott Nyitott Égbolt nemzetközi szer-

ződést MALIAT (Multilateral Agreement on the Liberalization of International Air Transportation) megállapo-

dás néven 2001-ben az Egyesült Államok, Brunei, Chile, Új-Zéland és Szingapúr kötötte. A liberalizált 

légipiacot létrehozó megállapodást a felek nyitva hagyták az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműkö-

dés (APEC) más tagállami számára, így később Mongólia (csak az áruszállítás tekintetében), Cook-szigetek, 

Tonga és Szamoa is csatlakozott a szerződéshez. A hagyományos tulajdonosi és ellenőrzési (nemzeti klauzula) 
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nyernek teret. Közel 100 ország mondhatja el, hogy részese ilyen típusú megállapodásnak. Az 

Egyesült Államok rendelkezik a legnagyobb számú több mint 120 liberalizált megállapodás-

sal.60 A megállapodásokban a szerződő felek kölcsönösen megnyitják egymás felé a piacaikat, 

így légitársaságaik a repülési jogok nagy részét – kapacitás- és a járatsűrűségi korlátok nélkül 

– szabadon gyakorolhatják, az államok többes légitársasági kijelölést alkalmaznak és szabad 

az ármegállapítás. Amíg a Bermuda I. és II. típusú megállapodások lényegében az üzemelés 

tisztességes és egyenlő lehetőségének a biztosítását, addig a Nyitott Égbolt megállapodások 

már a verseny tisztességes és egyenlő lehetőségének a biztosítását teremtették meg. Ez utób-

binál alapfeltétel a légitársaságok többes vagy korlátlan kijelölése, miközben a járathálózatba 

bekapcsolható leszállópontok száma nincsen korlátozva. A menetrendeket elég tájékoztatás 

céljából benyújtani. A kapacitás, a frekvencia és a légi jármű típusának előzetes megjelölése 

kapcsán is teljes a szabadság.  

 

A fentiek ellenére meg kell jegyezni, hogy a liberalizált piac sem teljesen nyitott, továbbra is 

találunk benne korlátozást. A menetrendszerű üzemelés esetében tovább él a nemzeti klauzula 

(a többségi tulajdon és a tényleges ellenőrzés) követelménye, miközben a légi szabadságjog 

hozzáférhetősége a 7., [B]–[C] 8. [A]–[C]–[C] és a 9. [C]–[C] légi szabadságjogok tekinteté-

ben általában nem biztosított, valamint a másik országban történő kereskedelmi tevékenység 

végzése további engedélyekhez kötött. A 2001 szeptemberi események és a terrorizmus erő-

södése sem hatott pozitívan a liberalizációs folyamatokra, ennek következtében az állami fe-

lügyelet tovább erősödött, a légiközlekedés-védelmi követelmények és költségek érthetően 

megsokszorozódtak. Ugyanakkor az áruszállítás piacának a liberalizálása látványosan ment 

végbe, mert az államok partnerek voltak a piacok nyitásában, és az áruszállításnak a kereske-

delem fejlődésére gyakorolt egyértelmű szerepe kevésbé sértette a nemzeti érdekeket. 

 

Bár nyilvánvalóak a jogi és adminisztratív különbségek a nem menetrendszerű és a menet-

rendszerű repülések között, azonban ezek az eltérések a liberalizált belső piacokon már elve-

szítették jelentőségüket. Az Európai Unió belső piacának a szabályai például egyformán al-

kalmazandóak és egységesen érvényesek mindkét üzemelési tevékenységre, modern termino-

lógiával élve a nemzetközi kereskedelmi repülésre. Ez lényegében azt is jelenti, hogy a chica-

gói rendszernek a kezdetekben még nem látott, de főként a kereskedelmi fejlődést és a piaci 

alapon történő üzemelést korlátozó negatív hatásait az államoknak és az iparág szereplőinek 

szoros együttműködéssel, új formák (szövetségesi rendszerek, egységes piaci követelmények) 

megalkotásával lépésről lépésre sikerült lebontaniuk.  

 

A liberalizált típusú megállapodások egyre inkább többségbe kerülnek és az elmúlt évtizedben 

megkötött közel ezer légügyi megállapodásnak 70 százaléka már ilyen jellegű volt. A világ 

nemzetközi polgári repülésének közel 60 százaléka már a liberalizált piacokon, főleg regioná-

lis vagy multilaterális keretek61 között megy végbe. Az egyik legsikeresebb regionális integ-

rációt62 az Európai Unió hajtotta végre, amelynek során az EU tagállamai között kötött lég-

ügyi megállapodások megszűntek, míg a más országokkal kötött kétoldalú légügyi megálla-

podások ún. horizontális egyezményben újratárgyalásra és módosításra kerültek. A horizontá-

                                                                                                                                                                                     
követelményt a felek liberalizálták. Ennek alapján biztosították, hogy a MALIAT megállapodásban érintett légi-

társaságok tényleges ellenőrzését a részes államok bármelyik állampolgára gyakorolhatja 

[maliat.govt.nz/agreement; transportation.gov/policy (US DOT)]. 
60

 www.transpotation.gov/policy/open-skies-agreement; www.state.gov 
61

 ICAO Secretariat – Regulatory and Industry Overview, Regulatory Developments, 20 September, 2013. 1–2. o. 
62

 Ilyen jellegű légi közlekedési regionális megállapodások a világban: az ázsiai ASEAN (1967), a latin-amerikai 

ANDEAN (1969), a Karib-szigeteki CARICOM (1973), az afrikai YAMOUSSOUKRO (1999) határozat, Auszt-

rália és Új-Zéland között létre jött TASMAN (2000) megállapodás. 

http://www.transportation.gov/
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lis egyezmények lényegében a meglévő kétoldalú légügyi megállapodásokat hozzák össz-

hangba az uniós jog légi közlekedést érintő szabályaival, legfőképpen a közösségi kijelöléssel, 

ezáltal korlátozott mértékben ugyan, de kiterjesztik a közösségi légi fuvarozók lehetőségeit az 

unión kívüli piacon. Az uniós légi közlekedési piac által nyújtott előnyökhöz így más orszá-

gok, esetleg régiók az EU-val kötött ún. átfogó, közösségi szintű légügyi egyezmények útján 

jutnak hozzá. A több mint 500 milliós polgárból álló uniós légi közlekedési piachoz való hoz-

záférés a harmadik országok légi közlekedésére kétségtelenül pozitív hatást gyakorol, és egy-

ben kiváló tárgyalási alapot szolgáltat az EU-nak a közösségi szintű légügyi egyezmények 

megkötésekor. Az EU Bizottság által a tagállamok nevében kötött átfogó légügyi egyezmé-

nyek a múltban kötött összes bilaterális megállapodást felülírják. Az uniós egyezmények 

nemcsak jogi kérdéseket rendeznek, hanem a piaci nyitáson túl magas fokú szabályozási har-

monizációt és igény esetén technikai és oktatási segítséget is biztosítanak a szerződő feleknek.  

 

Az Európai Unió a légi közlekedés területén fokozatosan – három csomagban – nyitotta meg 

és liberalizálta belső piacait. A fokozatos bevezetés oka az volt, hogy különösen az 

ultraliberális változtatások miatt reális eséllyel lehetett számolni a destabilizálódás veszélyé-

vel. Ily módon a reform több lépcsőben valósult meg, miközben az állami beavatkozás lehető-

sége biztosítva maradt minden olyan helyzetre, amikor a piac erőinek szabad játéka kóros 

torzuláshoz vezetett volna.63 1992. június 22-én a Közösség elfogadta a tényleges liberalizáci-

ót jelentő Harmadik csomagot, amelynek történelmi jelentősége abban rejlett, hogy hatályba-

lépésével megszüntette a tagállamok egymás között fennálló kétoldalú légügyi megállapodá-

sok rendszerét és teljes szabadságot biztosított a tagállamok légitársaságainak a piacra jutás-

ban. A Harmadik csomag legfontosabb intézkedése az volt, hogy az EU belső piacán a 

kabotázs szabadságát64 a tagállamok minden légitársasága számára 1997. április 1-jével bizto-

sította. Az Unión belül a kabotázs szabad gyakorlása korlátlan lehetőségeket biztosít minden 

közösségi légi fuvarozónak a tagállamok belföldi forgalmában. Ez az jelenti, hogy az EU egy-

séges belső piacán a tagállamok közösségi fuvarozói bármilyen kereskedelmi célú személy-

szállítást és árufuvarozást a tagállamok nemzeti területén szabadon végezhetnek. Az EU tag-

államai ezzel véglegesen kivonultak az egymás közötti légi forgalom olyan gazdasági döntés-

hozó rendszeréből, mint a kapacitások, tarifák, menetrendek és a járatok engedélyezése; rá-

bízva ezzel magukat a versenyjog szabályai65 által felügyelt, egységesen szabályozott piac 

törvényeire.  

 

                                                           
63

 HAMZA Gábor: Az EGK légi fuvarozók engedélyezésére vonatkozó szabályozása és a magyar légijog harmo-

nizációja. Európai Jog, 14. (2014) 22–28. o.  
64

 Harmadik Csomag O.J. No. L240 (1992. augusztus 24.) – A Tanács 2408/92/EGK rendelete (1992. július 23.) 

közösségi légi fuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról (HL L 240.). 
65

 A versenyjog speciális alkalmazását az EU légi közlekedésében az Első Csomag indította el 1987-ben. Eleinte 

széles csoportmentességet biztosított az általános szabályok alól, majd lépcsőzetesen csökkentette a légi közle-

kedésben adható mentességeket. A versenyjog a tisztességtelen piaci magatartással szembeni védekezés egyik 

fontos eszközévé lépett elő azzal a céllal, hogy a versenyellenes tevékenységet és a gazdasági erőfölénnyel való 

visszaélést tiltsa. Ugyanakkor még a legnyitottabb piacokon is az államok a versenyjog adta eszközökkel és a 

versenyjog szabályain keresztül további befolyással bírnak a légi közlekedési iparág folyamatainak a fejlődésére, 

mert a repülésben a politika, az állami érdekérvényesítés mindig, még ha indirekt formában is, de markánsan 

jelen lesz. SIPOS Attila: Az EU csatlakozás hatása a magyar légi közlekedési jogszabályokra. Kézirat. Budapest, 

1999. 20. o.; A Tanács 487/2009/EK rendelete (2009. május 25.) a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a légi 

közlekedési ágazaton belüli megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazá-

sáról (HL L 148., 2009. június 11.). 
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II. Fejezet 

3. Az államok unilaterális szabályozói szerepe a nemzeti légtér 

használatában 

 

A főként kétoldalú kapcolatokat fokozatosan váltja fel az többoldalú világ. Az igazi integráci-

ók általában az egységes piaci rendszerben működve valósulnak meg. Tágan értelmezve egy-

oldalú lépésnek is tekinthetünk őket, mert ezek az egységek, még ha nyitva is állnak más ál-

lamok csatlakozási törekvései előtt lényegében zárt rendszerek, elsősorban a tagállamoknak 

nyújtanak előnyöket és a harmadik felekkel szemben pedig védelmet biztosítanak. A védelem 

azonban nem elégséges, mert a légi közlekedés globális, nem régióról, hanem sokkal inkább 

régiók közötti versenyről szól. Ugyanakkor nehéz a kihívásokra globális válaszokat adni. 

Nem véletlenül a légi közlekedés szereplői mindig keresik azokat a szabályozói problémákból 

eredő kérdésekre, amelyek nemcsak a chicagói rendszeren való túllépés diktál, hanem a saját 

nemzeti érdekek messzemenőkig történő érvényesítése kényszerít ki. A nemzetközi jogalkotás 

lassú, az óriási erőfeszítésekkel meghozott szabályok hatályba lépésére olykor évtizedeket 

kell várni, az egyezmények módosítása főként az érdemi kérdésekben nehézkes, több szem-

pontból is reménytelen vállalkozás. Ebben a környezetben kell működni, miközben a jelent is 

meg kell haladni. Sokszor nincs más út, mint az egyoldalú jogalkotás, sajátos értelmezés még 

olyan területen is, amely nemzetközi viszonyrendszert érint, a nemzetközi jog kereteit fesze-

geti. 

 

A II. fejezetben a nemzeti légterek zárt rendszerében alkalmazott vagy alkalmazni kívánt egy-

oldalú megoldásokat vizsgálom. Tekintettel arra, hogy a nemzeti légtér jogi helyzete, megíté-

lése rendkívül fontos, ha nem a legfontosabb a nemzetközi polgári légi közlekedés szabályo-

zói rendszerében, ezért a konfliktusok a gyakorlatban, a mindennapok világában főként itt 

keletkeznek. Ebben a világban könnyen megtörténik, hogy a jogi értelmezés eltörpül az adott 

helyzet megoldására fektetett erőfeszítések mellett. Az államok teljes és kizárólagos szuvere-

nitását a nemzeti légterekben több olyan tényező is befolyásolja, mint a nemzet védelme, a 

nemzetgazdaság szükséglete, vagy akár az állam politikai érdeke. Ezekre az aspektusokra 

koncentrálva több olyan megoldást mutatok be, amelyekben az államok szuverén főhatalmu-

kat gyakorolva egyoldalúan rendeztek és a nemzetközi jogot érintő olyan területeken tettek 

konkrét lépéseket, amelyekre a nemzetközi közösség nem adott választ, vagy választ adott, de 

azok nem találkoztak – jól definiálható okok miatt – egyes szerződő államok nemzeti érdekei-

vel. Ilyen  

1. a nemzeti légtér és a világűr közötti joghatósági határ megállapítása; 

2. a nemzeti légtér azonosítási célból történő kiterjesztése; 

3. a nemzeti légtérben önvédelmi célból történő fegyverhasználat; és 

4. a nemzeti légtér feletti átrepülés egyoldalúan megállapított díjszabása.  

 

A légijog nemzetközi szabályai, valamint a nemzeti jog közjogi és magánjogi normái szerve-

sen illeszkednek egymáshoz, ezért a nemzetközi jogszabályok csakis a nemzeti szabályokkal 

együtt tudnak hatást gyakorolni az iparág egységes követelményrendszerének a fejlődésére. 

Ebből az is következik, hogy az államok egyoldalú lépései, legyen az jogalkotási vagy politi-

kai aktus csakis a nemzetközi joggal összhangban gyakorolható és érvényesíthető. Az egyol-

dalú állami jogi aktus általános jelleggel az állam által alkotott akaratnyilatkozat, amelynek a 

célja, hogy nemzetközi síkon joghatást idézzen elő. Az egyoldalú aktus jogi kötőereje a jóhi-
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szeműség elvén, valamint az azt létrehozó állam erre irányuló szándékán nyugszik, amennyi-

ben az világos és közérthető módon lát napvilágot.
66

  

 

3.1. A nemzeti légtér és a világűr közötti joghatósági határ függőleges elkü-

lönítésének egyoldalú megállapítása 

A terület meghatározása légijogi szempontból rendkívül fontos. Ennek oka az, hogy az állam 

területe feletti légtérben az állam szuverén főhatalma érvényesül. A szuverenitás központi 

szerepet játszik a légi közlekedésben. Az Egyezmény rendelkezése szerint az állam területe a 

szuverenitása, fennhatósága, vagy megbízáson alapuló igazgatása alatt álló földterület és az 

ehhez tartozó területi vizek (2. cikk). 

Az állam területének minősül: 

– a szárazföld; 

– a területi vizek (benne a nemzeti folyók és tavak, a nemzetközi folyók, tenger esetén 

a parti tenger, továbbá a szigetközi tenger, illetve egyes tengerszorosok); 

– a szárazföld és a területi vizek felett található terület: maga a légtér; és 

– a kvázi államterület (joghatósági szempontból a diplomáciai képviselet, a hajó, a légi 

jármű és az űrállomás fedélzete). 

 

A Föld felszínének 71 százalékát óceánok és tengerek vize, a legnagyobb részben nyílt tenger 

borítja. Légijogi szempontból szükséges a parti tenger és a nyílt tenger elhatárolására is, mert 

– a parti tenger felett a légtér nemzetinek minősül, így a parti államot a parti tenger fe-

letti légtérben teljes és kizárólagos szuverenitás illeti meg; míg 

– a nyílt tenger felett a légtér nemzetközinek minősül, így e terület felett egyik állam 

területi felségjoga sem érvényesül. 

 

Nicaragua kontra Egyesült Államok perben
67

 a Nemzetközi Bíróság (ICJ) 1986. június 27-én 

elmarasztalta az Egyesült Államokat, mert nemzetközi egyezményeket sértett meg, továbbá 

elaknásította a nicaraguai kikötőket, miközben a kormányellenes erőket támogatta. A perben 

jelentőséggel bírt, hogy a bíróság kimondta: mind a szokásjog és mind a szerződéses nemzet-

közi jogszabályok alapján az állam szuverenitása kiterjed a belvizekre, a parti tengerre és az 

állam területe feletti légtérre. 

 

A Föld felszínének a 29 százalékát kitevő szárazföldi terület szinte teljes része állami szuve-

renitás alatt áll. A szuverén állam az államterülete feletti nemzeti légtérben – a világűr határá-

ig – teljes és kizárólagos hatalommal bír.  

 

A szuverenitás politikai, jogi és történelmi kategória. A szuverenitás az állam lényegéből fa-

kad, csak az állam sajátossága. Más szóval az állam és csakis az állam szuverén. Minden ál-

lam szuverén és szuverenitásuk egyenlő. Az állam egy olyan egység (entitás), amely a nem-

zetközi kapcsolatokban egy meghatározott területen tényleges hatalmat gyakorló kormány 

irányítása alatt élő emberek közösségét foglalja magában.  

 

A szuverenitás lényegében két, egymástól el nem választható, egységet formáló fogalomból 

áll: 
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– a területi főhatalomból, amely az állam saját területén gyakorolt tényleges főhatal-

mát, a kizárólagos ellenőrzés gyakorlását, az alkotmány és más jogszabályok meghozatalának 

és azok közhatalmi kikényszerítésének a lehetőségét jelenti. Főhatalommal, azaz a legitim 

erőszak monopóliumával csak az államok rendelkeznek (belső oldal); és  

– a nemzetközi függetlenségből, amely az adott szuverén állam és a nemzetközi közös-

ség között áll fenn és ebben az egyenrangú nemzetközi kapcsolatrendszerben a független ál-

lam önállóan lép fel (külső oldal).68 

 

A nemzetközi kapcsolatokban való függetlenségből az következik, hogy a szuverén állam 

belső életében tényleges területi és személyi felségjogot gyakorol. A két fogalom teljes egé-

szet alkot, mert a nemzetközi kapcsolatokban való függetlenség hiányában az állam belső 

életében nem gyakorolhat tényleges területi és személyi felségjogot, illetve a nemzetközi kap-

csolatokban nem léphet fel önállóan69. A szuverén államok egyenrangúak és a kánonjogi alap-

tétel szerint: az egyenlők fölött közülük senki sem gyakorolhat hatalmat (par in parem non 

habet imperium). Az államot csak beleegyezésével lehet kötelezni, öltse ez a beleegyezés 

szerződés vagy akár a szokásjog formáját.70 

 

3.1.1. A nemzeti légtér és vízszintes határa 

Az Egyezmény legelső és egyben legfontosabb cikkében a Szerződő Államok elismerik, hogy 

minden államot a területe feletti légtérben teljes és kizárólagos szuverenitás illet meg (1. 

cikk). Mivel a légtér mindig osztja az alatta fekvő terület jogi sorsát, ezért különbséget kell 

tenni: 

– az állam területe felett található, az állam teljes és kizárólagos szuverenitásának tár-

gyát képező nemzeti légtér; és 

– nem az állam területe felett található, az állami szuverenitás határain kívül eső nem-

zetközi légtér között. 

 

A teljesség és a kizárólagosság azt jelenti, hogy a szuverén állam légtere jogi értelemben (de 

jure) zárt területnek számít, oda más ország légi járművei önkényesen nem repülhetnek be. A 

szuverén államot kívülről nem lehet korlátozni és területét sem lehet elfoglalni. A Palmas-

szigetek ügyében (1928) kimondott híres tétel szerint: „A szuverenitás az államok közötti 

kapcsolatokban a függetlenséget jelenti. A földgolyó egy részéhez kapcsolódó függetlenség 

abban áll, hogy (az államnak) jogában áll ott más államok kizárásával állami funkciókat gya-

korolni.”71 A nemzetközi kapcsolatokban önállóan és független jogalanyként fellépő szuverén 

állam szuverenitása azonban nem tekinthető abszolútnak, mert az államok nemzetközi kötele-

zettségek vállalásával korlátozhatják az ebből fakadó jogosítványaikat. Így lehetőség van arra, 

hogy az államok a nemzetközi szerződésekben foglalt feltételek és kötelezettségek teljesítése 

esetén a területük felett elterülő nemzeti légterüket megnyissák, és más államok légi járműve-

inek a berepülését – a kölcsönösség, a viszonosság (reciprocitás) alapelvének érvényre jutta-
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tása mellett – engedélyezzék.  

 

Az Egyezmény legfontosabb rendelkezésében a jogalkotó minden Állam számára – azaz 

nemcsak a Szerződő Államokra nézve – elismeri a nemzeti légtérben a teljes és kizárólagos 

szuverenitást. (Az „Állam” és a „Szerződő Állam” közötti különbség mára már elmosódott, 

hiszen szinte minden állam tagja az ICAO-nak. A kezdetekkor viszont komoly jelentősége 

volt a megkülönböztetésnek, például 1947-ben csak 26 tagállama volt az ICAO-nak, így ami-

kor a jogalkotó az „államok” jogairól és kötelezettségeiről beszél, akkor minden egyes szuve-

rén államra gondol.)  

 

A nemzeti légtérbe, annak zártsága ellenére, azonban be lehet repülni, és a szuverén állam 

területén le lehet szállni. Ilyenkor a másik állam légi járművének a nem menetrendszerű repü-

lés esetén az Egyezményben vállalt feltételeket minden körülmény között meg kell tartania, 

míg a menetrendszerű (kereskedelmi célból végzett) repülés esetén pedig – az Egyezményben 

vállalt feltételek megtartásán túl – a külföldi állam hozzájárulását vagy engedélyét is meg kell 

kapnia. 

 

Mivel az állam területe felett található légtér jogi helyzetét az alatta fekvő terület jogi státusza 

határozza meg, ezért az állam szárazföldje és tengerparttal rendelkező országok esetében a 

parthoz „tartozó területi vizek” feletti légtér az állam területét képezi.72 Az állami szuverenitás 

vízszintesen a szárazföld határáig, de ha az ország tengerrel is rendelkezik, akkor az ahhoz 

tartozó parti tenger határáig tart.  

– Parti tenger és beltenger (nemzeti vizek) az államterület részét képezik. 

Ezen területek vize, mélysége (tengerfenék), valamint légtere az állam szuverenitása 

alatt áll, azaz államterületnek minősül. A parti tenger az ENSZ Tengerjogi Egyezménye 

(UNCLOS)73 alapján a parttól számítva legfeljebb 12 tengeri mérföldig74 tart. A parti tenger 

feletti nemzeti légtérben a légi járműveket nem illeti meg a békés áthaladás joga, azaz külön 

engedély nélkül ebben a légtérben szabadon nem repülhetnek. A nem ártó szándékú (békés) 

áthaladás joga (innocent passage) tengerjogi intézmény, amely a parti tengeren a kereske-

delmi és hadihajókat viszont megilleti. A hajók áthaladása mindaddig békés, míg az a parti 

állam biztonságát, rendjét nem zavarja, a nemzetközi jog alapelveivel összeegyeztethető (nem 

békés az áthaladás, ha például a repülőgéphordozó-anyahajóról az áthaladás során a harci gé-

pek fel- és leszállást hajtanak végre). 

 

A parti tenger alapvonalának pontos meghatározásával jelölhetők ki az állam felségvizeinek 

határai és a felette elterülő légtér oldalhatárai is. A szigetek sajátos elhelyezkedése miatt a 12 

tengeri mérföld pontos meghatározása a gyakorlatban néha gondot okoz.
75

 A légi jármű veze-
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tőinek a 12 tengeri mérföldet nagyon komolyan kell venni, mert az államoknak a területük 

védelméhez fűződő jogai itt maradéktalanul érvényesülnek. Tekintettel arra, hogy ez a rész 

van legközelebb a szárazföldhöz, kisebb figyelmetlenség vagy akár szándékos cselekedet ese-

tében a terület védelmének vonatkozásában vitás repülőesemény, konfliktus is könnyen kiala-

kulhat.
76

 

– Nyílt tenger (nemzetközi vizek) az államterület részét nem képezi. 

A nyílt tenger békés célokra mindenki által szabadon használható terület (res communis 

omnium usus), birtokba nem vehető, nem okkupálható, ezért egyik állam sem terjesztheti ki rá a 

területi felségjogát. A nyílt tenger jogállása azonos a világűrével. A nyílt tengeren minden álla-

mot szabadon megillet (még akkor is, ha az ország tengerparttal egyáltalán nem rendelkezik): 

– a hajózás joga; 

– a halászat joga; 

– a tenger alatti kábelek és csövek (olajvezetékek) lerakásának a joga; 

– a mesterséges szigetek és egyéb berendezések létesítésének joga; 

– a tudományos kutatás szabadsága, valamint 

– a nyílt tenger feletti átrepülés szabadságának a joga.77 

 

A Tengerjogi Egyezmény szerint a nyílt tengernek nem része a parti tenger végétől számított 12 

tengeri mérföld széles csatlakozó övezet és a 176 tengeri mérföld hosszan elterülő kizárólagos 

gazdasági övezet.78 Ezek az övezetek ugyan nem számítanak nemzeti területnek, de a parti ál-

lamok ezekben a zónákban – szabályozott keretek között – rendészeti jogokat gyakorolnak, 

valamint gazdasági tevékenységet végeznek. Ennek következtében a parttól számított 200 ten-

geri mérföld után kezdődik a nyílt tenger, de légijogi szempontból az államterület részét képező 

parti tenger utáni terület már nyílt tengernek minősül, mert a csatlakozó övezet és kizárólagos 

gazdasági övezet felett is teljes mértékben szabadon lehet átrepülni, repülési tevékenységet vé-

gezni.  

 

3.1.2. A nemzeti légtér függőleges határának hiánya 

Az első mesterséges holdak felbocsátásakor logikusan vetődött fel a kérdés, hogy hol végző-

dik a légtér és hol kezdődik a világűr. A szovjet műholdak olyan magasságban keringtek a 

Föld körül, amelyek messze meghaladták a hagyományos repülőgépek repülési csúcsmagas-

ságát, ugyanakkor vitatható módon, de pályájuk földközeli pontjának elérésekor (215 km) az 

érintett államok légterein belül tartózkodhattak.79 A hidegháborús viszonyok között az Egye-

sült Államok ezért megpróbálkozott a szovjet Szputnyik műholdak lelövésével. Tettét azzal 

indokolta, hogy az űreszközök keringésük során többször használták az Egyesült Államok és 
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más országok légterét és ezzel – a szuverenitás mind elméleti, mind gyakorlati, függőleges 

irányú elhatárolása hiányában – megsértették az érintett államok területi integritását. A 

Szputnyik felbocsátásának ténye az Egyesült Államokat alapjaiban rázta meg. Óriási volt az 

elkeseredés, hiszen abban a tudatban éltek, hogy jóval előrébb járnak a kutatásokban és fej-

lettebb technológiával rendelkeznek, mint a szovjetek.80 Ez az elkeseredés „szputnyik-

válság” néven vonult be a történelembe, amely a hidegháború fordulópontját jelentette, és az 

űrversenyben csúcsosodott ki. 

 

A nemzeti légtér és a világűr közötti földrajzi határ „elméleti” meghúzása tehát jelentőséggel 

bír. Jogi értelemben ez a határ ad választ arra, hogy a nemzeti légtérben meddig terjed ki füg-

gőlegesen egy ország szuverén hatalma. A nemzeti légtér tehát nem végtelen, mert ahol befe-

jeződik, ott kezdődik a világűr. A kettő jogi sorsa azonban különbözik egymástól. Míg a nem-

zeti légtér az állam fennhatósága alatt áll, addig a világűr mindenki által szabadon használható 

terület, és így ott már nem érvényesül az állami szuverenitás, ennek következtében a nemzet-

közi közösség minden tagja békés célokra egyformán használhatja, miközben egyetlen állam 

sem léphet fel az ilyen terület vagy térség foglalásának az igényével. Jogi szempontból ezért 

lényeges, hogy hol húzódik a nemzeti légtér és a világűr joghatósági határa.  

 

A fontossága ellenére azonban e kérdés a mai napig megválaszolatlan, pedig az ENSZ Világ-

űr Békés Felhasználása Bizottságának (UNCOPUOS) a napirendjén ez a téma 1967 óta szere-

pel, lényegében eredmény nélkül. A római jogi alaptételt, az usque ad coelum elvet [akié a 

föld (a telek), azé egészen az égig] a probléma megoldására nem lehet alkalmazni, mert az a 

magassági határok nélküli végtelent tartja függőleges irányban tulajdonjogilag elfogadottnak. 

Ez azt jelentené, hogy a Föld forgása és egyben a Nap körüli keringése miatt a világűr külön-

böző szektorai állandóan változó tulajdon alá tartoznának, és arról nem is beszélve, hogy a 

távoli égitesteken a tulajdonból eredő jogok gyakorlása az utópiák világában nyerne csak ér-

telmet. Az elhatárolást természettudományi ismérvekkel sem lehet megoldani. Mindezek elle-

nére sokféle elmélet született,81 de ezekben a felek nem tudtak vagy éppen nem akartak meg-

egyezni.  

 

Az elhatárolásnak könyvtárnyi irodalma van. Gál Gyula (1926–2012) nemzetközi hírű világ-

űrjogász 1969-ben megjelent könyvében82 már 49 javaslatot mutat be, amelyből néhány em-

lítést érdemel: A vonzási elmélet szerint ott húzódik az állami főhatalom felső határa, ahon-

nan a Földről felbocsátott tárgyak visszahullnak. Az atmoszféra elmélet szerint, ahol a Föl-

det körülvevő levegőtömeg véget ér, míg az aerodinamikai felfogás szerint, ahol a repülőgé-

pek felhajtóereje már nem elégséges ahhoz, hogy a légi jármű a levegőben maradhasson. A 

biológia elmélet szerint, ameddig az ember képes technikai eszközök nélkül a magasban 

tartózkodni, a rotációs elmélet szerint pedig, ahol a gravitációs és a centrifugális erők ki-

egyenlítik egymást. Az állambiztonsági elmélet szerint az állam ott húzza meg ezt a határt, 

ahol a nemzet védelmét és biztonságát a légtérben biztosítani tudja. A funkcionalista elmé-

letnek van talán a legtöbb híve, és a gyakorlat is egyre inkább ezen irányba orientálódik. A 

funkcionalista elhatárolás követői nem fogadják el, hogy az államnak joga lenne légtere felső 
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határának egyoldalú meghatározására,83 mert szerintük a határ kritériuma nem a magasság-

ban számítandó, hanem a tevékenység jellegéből fakad, vagyis a világűr ott kezdődik, ahol 

már orbitális (keringő) mozgás történik. A légtérben zajló repülési tevékenységből, ennek 

alapján akkor lesz világűr-tevékenység, ha annak célja már az adott objektum (szerkezet) 

Föld körüli, vagy azon túli pályára juttatása, valamint ottani mozgása, vagy onnan visszaté-

rése, továbbá idegen égitesteken leszállása, azon tartózkodása vagy onnan visszatérése. [Föld 

körüli keringésnek, azazorbitális mozgásnak azt tekintjük, amelynek során az objektum 

(mesterséges hold) legalább egyszer megkerüli a Földet.] 

 

A joghatósági határ meghúzásának a jogi vetületen túl más okai is vannak. A jövő űrutasai a 

szuborbitális repüléskor valóban az űrben történő tartózkodásért kívánnak fizetni és nem elég-

szenek meg egy magasabb légtérben eltöltött utazással. A szuborbitális repülést, azaz az űrug-

rást a Föld megkerülésére alkalmatlan űreszközzel végzi a vállalkozás. Ez az űreszköz, amely 

nem űrhajó, és nem is űrrepülőgép, a saját hajtóműjével képes 100–110 kilométer magasságig 

a világűrbe emelkedni. Az utasok ekkor, mint az igazi űrhajósok, az űrugrás során 8–10 perces 

súlytalanságot élnek át, de a Földet az utazás során nem kerülik meg.84  

 

Az ENSZ Világűrbizottsága (UNCOPUOS) ebben a kérdésben aktivizálta magát és Jogi Albi-

zottsága napirendjén szerepel a szuborbitális repülés szabályozása, amelyben az ICAO szak-

emberei is részt vesznek.85
  

 

A nemzeti légtér és a világűr vertikális elhatárolására leginkább elterjedt elmélet Andrew G. 

Haley (1904–1966) amerikai ügyvéd, világűrjogász tevékenységéhez fűződik, aki 83 kilométer 

(275 000 láb) magasan húzta meg a joghatósági határvonalat, melyet „Kármán-féle felségha-

tárnak” nevezett el. Kármán Tódor86 magyar tudós számította ki ugyanis azt a magasságot, 

ahol egy légi járműnek a kozmikus sebességnél gyorsabban kellene repülnie ahhoz, hogy az 

adott magasságon az aerodinamikai felhajtóerő fenntartsa.  

 

Daniel Bernoulli (1700–1782) tétele szerint a sebesség és a nyomás közötti összefüggésen 

alapul a felhajtóerő. Ebből indult ki Kármán Tódor, aki szerint ezt a határt tulajdonképpen az 
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 Az űreszköz első szerkezete a SpaceShipOne SS1 (2004) volt, amelyet tovább fejlesztettek SpaceShipTwo SS2 
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űrjármű sebességének és a Föld felszíne feletti magasságának ismeretében lehet megállapíta-

ni. Gondoljunk például Ivan Kincheloe (1928–1958) kapitány rekordrepülésére, amelyet 

1956. szeptember 7-én ért el a Bell X-2 rakéta meghajtású tesztrepülőgép fedélzetén. 

Kincheloe közel 39 kilométer magasságon 3200 km/h sebességgel repült. Ezen a magasságon 

és ezzel a sebességgel még az aerodinamikai felhajtóerő hordozza a repülőgép tömegének 

98%-át, a maradék 2%-ot a centrifugális erő, vagy ahogyan az űrhajósok nevezik, a Kepler-

féle erő egyenlíti ki. Körülbelül 92 kilométeres magasságon azonban ez az arány már megfor-

dul, mert ott a levegő olyan ritka, hogy benne felhajtóerő nem képes keletkezni. Ezen a ma-

gasságon már csak a centrifugális erő létezik. [A légi jármű ekkor csakis kozmikus vagy e 

fölötti sebességgel (7 km/s) száguldva lenne képes a levegőben maradni, lényegében szárnyai-

ra sincs már ilyenkor szükség.] Ez a fizikai határ, ahol az aerodinamika véget ér és ahol az 

űrhajózás elkezdődik. Miért ne lehetne egyúttal ez a jogi határ is?87 

 

4 ábra. Kármán-féle joghatósági határ 

 

 
A Kármán-öv térbeli kiterjedését a magasság és a sebesség közötti összefüggés határozza meg.  Minél magasab-

ban repül (ft×103) a légi jármű, annál nagyobb sebességre (ft×103/sec.) van szüksége ahhoz, hogy fennmaradjon, 

mert a levegő egyre ritkábbá válása következtében a felhajtóerő csökken (ft=láb). Egy bizonyos fizikai ponton, 

"körülbelül 92 kilométeres magasságon", de lényegében 80 és 100 kilométer közötti sávban bárhol, egyszer csak a 

felhajtóerő megszűnik, a légi jármű pedig nem képes többé a levegőben maradni. Nyilván ez pusztán elméleti 

megközelítés, mert a modern, átlagosan 11 kilométer utazómagasságon közlekedő légi járművek a közelébe sem 

képesek érni ennek a határnak, illetve az ezt feltételező sebességnek. 

 

Kármán Tódor szerint az aerodinamika és az asztronautika határvonala 80 és 100 kilométer 
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között található a változó természeti és légköri viszonyok függvényében, de bölcsen hozzátet-

te: „biztos vagyok benne, hogy ez a fogós jogi kérdés az én életemben nem oldódik meg”. A 

mai napig nyitva hagyott elhatárolási problémára azonban a technikai fejlettség egyre maga-

sabb fokára lépve az emberiségnek előbb vagy utóbb, de egyértelmű választ kell adnia. Ma a 

világűrhatalmak általánosságban és egyoldalúan (unilaterálisan) a határt 100 és 110 kilométer 

közé teszik. A szovjetek 1983. április 14-én az ENSZ-hez intézett jegyzékben például a kö-

vetkezőt javasolták: „A nemzeti légtér és világűr közti határt az államok közti egyezséggel a 

tengerszint feletti 110 km-t meg nem haladó magasságban vonják meg”.88 Az ausztrál kor-

mány az űrtevékenységet szabályozó nemzeti törvényben a tengerszinttől számított 100 km 

magasságban húzta meg ezt a határt.89 Bár több, űrtevékenységet sikeresen folytató fejlett 

országnak van saját, az űrkutatásról szóló nemzeti törvénye, mégis egyedül eddig csak az 

ausztrálok mondták ki, hogy pontosan meddig terjed függőleges irányban a nemzeti légterük.  

 

5. ábra. A nemzeti légtér vízszintes és függőleges kiterjedése 

 

 

 

Ugyanakkor fontos megjegyezni és hangsúlyozni, hogy a nemzeti légtér és a világűr vertikális 

elhatárolására a nemzetközi szerződések továbbra sem tartalmaznak a nemzetközi közösség 

által elfogadott egyetemes szabályokat, rendelkezéseket.90 
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3.2. A nemzeti légtér azonosítási célból történő egyoldalú kiterjesztése a 

nemzetközi légtérben 

3.2.1. Nemzetközi légtér  

A nemzetközi légtérben nem érvényesül az állami szuverenitás, ez a légtér nem áll állami szu-

verenitások láncolata alatt. A nyílt tenger és a Déli-sarkvidék (Antarktisz)
91

 területe felett nem-

zetközi légtér terül el. Az előbbiek jogállása azonos a világűrével, mert mindegyik, mindenki 

által szabadon használható dolog, ezért a nyílt tenger és a Déli-sarkvidék légtérében tartózkod-

va, – hangsúlyozottan csak a területi jogállás tekintetében – egyben a „világűrben is va-

gyunk”, mert ezen területek jogi sorsa, státusza megegyezik.  

 

Tekintettel arra, hogy a nyílt tenger nem áll egyetlen állam területi felségjoga alatt sem és 

ennek következtében e terület felett a légtér nemzetközi, kérdésként merül fel, hogy ki tart 

rendet a világ legnagyobb, mindenki által szabadon használható légterében. A nyílt tenger 

feletti nemzetközi légtérben az ICAO által hozott repülési szabályokat az Egyezmény Függe-

lékeiben foglaltak szerint
92

 kell betartani, mert a nyílt tenger fölött az Egyezmény értelmében 

kiadott rendelkezések az irányadóak (12. cikk). Az üzemelés során érvényre kell juttatni a régi 

római alapelvet: úgy használd a saját jogodat, hogy ezzel másnak kárt ne okozz (sic utere tuo 

ut alienum non laedas).  

 

Az ICAO-nak ugyanakkor nincsenek végrehajtási jogosítványai, ezért az ICAO által előírt 

repülési szabályok betartását a nyílt tenger felett repülő légi járművek tekintetében azok az 

államok követelik meg, ahol a légi járműveket lajstromozták. A légiforgalmi irányítási és tá-

jékoztató szolgálatokat, valamint a kutatást-mentést – az ICAO Tanácstól kapott mandátum 

alapján – az egyes tengerparttal rendelkező államok látják el, de ez nem jelenti azt, hogy a 

nyílt tenger felett kijelölt légiforgalmi körzetekben ezen államok szuverenitása érvényesülne. 

A nyílt tengeren a közlekedési, biztonsági, kutatási és mentési szabályokat az államok által 

kötött nemzetközi szerződések szabályozzák. 

 

3.2.2. Nemzeti légtér korlátozása 

A Szerződő Államok katonai szükségből, illetve a közbiztonság érdekében korlátozhatják 

vagy egységesen eltilthatják más államok légi járművét területük bizonyos övezetei feletti repü-

léstől [9. cikk a)]. Az állam feladata a légtér légi közlekedés céljára történő kijelölése. A 
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 A Déli-sarkvidék (Antarktisz) stratégiai, gazdasági és tudományos szempontból rendkívül fontos földterület. A 

Föld egyetlen, állandó lakosság nélküli jég borította földrészének nemzetközi jogi viszonyait az Antarktisz 

Egyezmény (1959) szabályozza. Az egyezményben, amely lényegében a földrész közjogi státuszát meghatározó 

nemzetközi megállapodás a nemzeti tulajdonlási igényekről a részes államok közül hét ország csak átmenetileg 

mondott le. A megállapodás részesei – alapítóként tizenkét iparilag fejlett ország – elfogadták azokat a legfonto-

sabb alapelveket, amelyeket később a jogalkotók a Világűr szerződésbe (1967), majd a Hold megállapodásba 

(1979) is átültettek. Az Antarktisz egyezményben részes államok garantálják a békés felhasználást, és biztosít-

ják, hogy bármely ország létesíthet az Antarktisz területén tudományos kutatóállomást. Tilos a kontinensen hul-

ladékot, különösen nukleáris és radioaktív hulladékokat tárolni, és a felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy 

nem telepítenek nukleáris és más tömegpusztító fegyvereket, valamint nem folytatnak katonai természetű tevé-

kenységet (például hadgyakorlatot, fegyverkísérletet) a térségben. Az államok szabadon kutathatnak és elfogad-

ják, hogy a Déli-sarkvidéken elért kutatási eredményeiket megosztják az emberiséggel. Lényeges, hogy a felek a 

területi igényeiket fenntartják, ugyanakkor vállalták, hogy 2048-ig semmilyen ásványi anyagot nem nyernek ki a 

hófehér kontinensről. SIPOS Attila: Az emberiség hódítása a világűrben. Űrtan Évkönyv, (2017) 68., 78–79. o. 
92

 A Chicagói Egyezmény 2., 6., 11. és 12. Függelékei tartalmaznak kifejezetten szabályokat a nyílt tenger feletti 

repülésre.  



47 

 

nemzeti légtér az államhatár által körbezárt terület feletti, légi közlekedési célra kijelölt légtér, 

amely meghatározott kiterjedésű légiforgalmi légtérre, így korlátozott, időszakosan korláto-

zott, veszélyes és tiltott légterekre oszlik. 

– Korlátozott légtérben történő repülés csak a légi közlekedési hatóság engedélyével 

végezhető, kivéve az egyes speciális légi kutató-mentő repülést, mentőrepülést, rendészeti 

vagy bűnüldözés feladata céljából végzett repülést, valamint valós légvédelmi repülést. 

– Időszakosan korlátozott légtérben történő repülés nagyobb kockázatot jelent, mert 

állami légi járművel olyan tevékenység zajlik, amely veszélyt jelenthet a tevékenységben 

részt nem vevő légi járművek számára, ezért a közzétett üzemidő alatt az illetékes szolgálatok 

engedélyével lehet csak a légtérbe berepülni (ilyenkor a katonai, műveleti, veszélyes üzemi 

tevékenységek jelentik a veszélyt).  

– Veszélyes légtérben (tüzérségi és gyalogsági lőterek) történő repülés nagyobb kocká-

zatot jelent, mert abban a légi járművekre veszélyt jelentő tevékenység zajlik. A közzétett 

üzemidő alatt, a jogszabályban meghatározott szabályok szerint és az illetékes szolgálat enge-

délyével lehet repülni a veszélyes légtérben folyó tevékenységben részt vevő légijárművek 

számára. Ez idő alatt a veszélyes légtérben más repülés nem tervezhető.
93

 

– Tiltott légtérben légi közlekedési tevékenységet végezni tilos (általában atomerőmű-

vek, speciális objektumok, ipari létesítmények, kutatóközpontok felett kerülnek kijelölésre). 

 

6. ábra. Speciális légterek 
 

 

 

Amikor felnézünk az égboltra, nem gondoljuk, nem látjuk, hogy valójában különböző tartományokra osztott, 

felszabdalt, tematikailag behatárolt légterek zárt világára tekintünk.  
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 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet a magyar légtér légi közlekedés céljából történő kijelö-
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A repülés korlátozása vagy megtiltása a nemzeti légtérben minden állam légi járművére vo-

natkozik. A repülések korlátozása nem irányulhat a másik állam légi járművének hátrányos 

megkülönböztetésére, ezért a felek nem tehetnek különbséget a nemzetközi járatokat lebonyo-

lító saját légi járművek és a többi Szerződő Állam hasonló járatokat lebonyolító légi járművei 

között. (Példaként nem zárhatnak le egy légteret pusztán abból a célból, hogy a légteret kike-

rülni kényszerülő repülőgépek hosszabb időt töltsenek az adott ország légtérben, valamivel 

több útvonal-használati díjat94 fizetve, avagy a valóban jogosan lezárt légtérben a baráti tagál-

lam légi járműve előjogokat kapjon, ezzel jogosulatlanul, bár engedély birtokában a zárt lég-

térben repülhessen, így más állam légi járműveivel szemben rövidebb útvonalon, gyorsabban 

és gazdaságosabban haladjon.)  

 

A Szerződő Államok fenntartják maguknak azt a jogot, hogy kivételes körülmények között 

vagy szükségállapot idején, illetve a közbiztonság érdekében azonnali hatállyal ideiglenesen 

megtiltsák, vagy korlátozzák a repülést területük (parti vízeik) vagy azoknak bármely része 

fölött [9. cikk b)]. Jó példa erre az Eyjafjallajökull izlandi vulkán aktív működése, amely 

2010 áprilisában teremtett kivételes körülményt a polgári légi közlekedésben. A kitörés kö-

vetkeztében Európa nagy részét elérő vulkáni hamu miatt az európai országok nagy része a 

nemzeti légterében történő közlekedést a biztonság megtartása érdekében azonnali hatállyal 

megtiltotta. A hat napig tartó zárlat során legalább tízmillió ember lett akadályoztatva az 

utazásában és több mint 100 000 légijáratot töröltek.95  

 

Az időszakosan korlátozott légtérben például katonai kiképzési repülés biztosításának a céljá-

ból egy meghatározott magassági tartományig zárják csak le a légteret, de ezen légtér felett a 

polgári légi járművek továbbra is szabadon repülhetnek. Vannak azonban olyan légitársaság-

ok, amelyek belső üzemeltetési szabályaik alapján ilyen légterek felett nem repülnek, inkább 

hosszabb útvonalat választanak, mert nem teszik ki utasaikat a magasabb kockázatnak.  

A Malaysian Airlines (MH) 17-es járatszámú, 9M–RMD lajstromozású repülőgépe úton 

Amszterdamból (EHAM) Kuala Lumpurba (WMKK) 2014. július 17-én Ukrajna felett, az 

orosz határtól mintegy 10 kilométerre, rakétatalálat következtében lezuhant. A repülőgép 

fedélzetén tartózkodó 298 személy életét vesztette. A polgári repülőgéppel szemben légvé-

delmi föld-levegő rakétát használó elkövetők a nemzetközi jog legfontosabb alapnormáit 

sértették meg. A repülőgép 10 km magasan korlátozott légtér felett repült. Az ICAO (a tagál-

lamoknak kiküldött állami levélben), az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) 2014 

tavaszán arra figyelmeztettek, hogy az ukrán légtér egy specifikus, keleti része a kialakult 

harcok következtében nem biztonságos.96 Ennek következtében több ország légitársasága 

biztonsági okokból a térséget elkerülte, de nem mindenki tette, mert a rövidebb útvonal elő-

nyét élvezték, miközben a légtér ebben a magasságban továbbra is nyitva állt, igaz, nagyobb 

kockázattal. Az ICAO 39. Közgyűlésén (2016) Malajzia, Ausztrália és az európai országok 

képviselői közösen kezdeményezték a konfliktussal terhelt zónák elkerülését támogató rend-
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 A léginavigációs díjakat minden légi jármű üzemeltetőjének meg kell fizetnie, aki igénybe veszi az adott lég-

térben szolgáltató légiforgalmi irányító szervezet által nyújtott szolgáltatást. A légiforgalmi szolgáltatásokból 

generálódó díjak 3 csoportja: útvonal-használati díjak, terminál navigációs díjak és kommunikációs díjak. Az 

útvonal-használati díj a repülőgép tömegtényezője, a távolsági tényező és az egységdíj szorzataként áll össze. 

Lényegében minél többet repül a nemzeti légtérben a légi jármű és minél nagyobb a légi jármű maximális töme-

ge, akkor az adott egységdíjjal számolva annál több díjat fog a szolgáltatásért fizetni. 19/1993. (I. 29.) Korm. 

rendelet az EUROCONTROL Egyezményhez és az Útvonalhasználati díjakról szóló sokoldalú megállapodáshoz 

történt csatlakozás kihirdetéséről; EUROCONTROL Központi Útvonal Használati Díjelszámoló Iroda (CRCO) 

kalkuláció. 
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 BISIGNANI, Giovanni: The eruption of Eyjafjallajökull was a wake-up call for change. Airlines International, 

IATA magazine, 1. June 2010.  
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 FAA NOTAM – Airspace Special Notice Ukraine, FDC 4/7667 (A0012/14), 23 April, 2014. 
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szer kialakítását, amelyben az üzembentartók és a légiforgalmi szolgáltatók a repülés végre-

hajtása során szerzett tapasztalataikat az adott térségben közlekedőkkel és más szereplőkkel 

időben meg tudják osztani.97  

A Szerződő Államok szabályaikban – belátásuk szerint – megkövetelhetik a tiltott vagy korlá-

tozott légterekbe behatoló légi járművektől, hogy a területükön levő meghatározott repülőté-

ren, amint lehetséges, azonnal szálljanak le [9. cikk c)]. Az ország feletti nemzeti légtérben a 

közrend, a közbiztonság és a nemzet biztonságának a védelme érdekében tehát azonosítás 

céljából bármely légi jármű feltartóztatható és meghatározott esetekben leszállásra szólítható 

fel. Ha a légi jármű vezetője nem azonosítja magát, ebből a célból elfogható, azonosítás után 

folytathatja az útját, vagy felszólítható, hogy hagyja el a légteret, vagy szálljon le további 

vizsgálat céljából a meghatározott repülőtéren. Csak kivételes esetben kényszeríthető leszál-

lásra, mert alapszabály, hogy a polgári légi járművek elfogását csak végső esetben szabad 

alkalmazni. A feltartóztatott légi járműnek a leszállásra való felszólítást vagy jelzést haladék-

talanul követnie kell. A szabályokat sértő légi jármű vezetője nemzetközi felelősséggel bír, és 

súlyosabb esetben büntetőjogi szankcióra is számíthat. A felszólításnak nem engedelmeskedő, 

repülésben lévő polgári légi jármű ellen a fegyver használatától azonban tartózkodni kell, de 

még a figyelemfelkeltés céljából történő nyomjelzős lövedékek alkalmazásától is, amelyek a 

légi jármű fedélzetén lévő személyek és a légi jármű biztonságát veszélyeztethetik. Az elfo-

gott polgári légi jármű parancsnoka köteles az eljáró katonai szervezetnek és az állami légi 

jármű vezetőjének az azonosításra, feltartóztatásra, illetve a leszállásra vonatkozó utasításait 

végrehajtani. A polgári légijármű részére szükséges utasításokat és intézkedéseket elsősorban 

az illetékes légiforgalmi egységek útján kell kiadni. Ezen túl az elfogott polgári légi jármű 

parancsnoka köteles megkísérelni rádiókapcsolatot felvenni az elfogó légi járművel vagy az 

elfogást irányító illetékes egységgel, általános hívással a 121,500 MHz vész- és kényszerhely-

zeti frekvencián.98 

 

7. ábra. Polgári légi jármű elfogása  
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 ICAO Assembly, 39th Session Working Paper, A39-WP/108TE/32, 19/8/2016. 
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 A Bizottság 923/2012/EU Végrehajtási Rendelete a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatá-

sokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról L 281/1, 13.10.2012.; 56/2016. (XII. 

22.) NFM rendelet a Magyarország légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól. 
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Ha a légiforgalmi szolgálat azt észleli, hogy az általa kiszolgált légtérben a légi jármű a szabályokat megsértve 

közlekedik, akkor a polgári és a katonai irányítás egymással együttműködve akcióba lép és kényszerintézkedé-

seket foganatosít. A légiforgalmi irányító a rendelkezésére álló frekvenciákon összeköttetést teremt. Az elfogó 

katonai repülőgép pilótája tájékoztatja az elfogással érintett légi jármű vezetőjét az ellene foganatosítandó intéz-

kedésekről. A biztosítást végző másik vadászgép az elfogott légi jármű mögött repül, mert a pilótának azonnal 

kell tudnia reagálni az elfogott légi jármű esetleges támadó vagy menekülő tevékenységre. Ezzel biztosítja az 

elfogás biztonságos végrehajtását, illetve az azonosítást végző vezérgépet. A vezérgép és az elfogott légi jármű 

között 300 méter a távolság. Ebben az első fázisban úgy közelíti meg a vezérgép az elfogott légi járművet, álta-

lában balról, kissé felette, tőle oldalt 300 méterre, hogy annak pilótája jól láthassa a mellé zárkózó elfogó va-

dászgépet.  

 

A légi jármű pilótái és a földi személyzet a repülés sajátos nyelvét, az angol „fóniát” használja 

kommunikálásra a repülés végrehajtása során. A fónia nyelve létfontosságú a repülésben. A 

rádiózási szabályok igen pontos megjelölése a repülésbiztonság növelésére irányul. A fónia 

kialakítására azért volt szükség, mert a szabvány kifejezések rövidek, erre pedig nagy szükség 

van, tekintve az egyre növekvő forgalomra (nincs idő a hosszú körmondatokra), ráadásul a jól 

megfogalmazott üzenetek a félreértések kizárásával pontosabban adják át az információt. A 

standard kifejezések csökkentik a hasonló kiejtésű szavak összekeverésének veszélyét. Az 

angol fónia elsősorban egy speciális kifejezéseket, fogalmazásbeli megkötéseket tartalmazó 

leíró nyelv. A követelmények szigorúak, mert a repülési balesetek tekintélyes része a hajózó 

személyzet hibájából ered, számtalan esemény pedig egyértelműen az angol nyelv nem meg-

felelő szintű tudására vezethető vissza. Ezért rádiózás közben, ha kétes helyesírású tulajdon-

neveket, rövidítéseket, betűcsoportokat, (például lajstromjelet, egy repülőtér ICAO kódját, 

útvonalpontokat, navigáció adók betűkódját) kell betűzni, akkor az ICAO „abc”
 
szerint kell 

kommunikálni. A fóniát nagyon fontos helyesen használni, mert a továbbított tájékoztatások 

és utasítások nagyban hozzájárulnak a légi járművek biztonságos üzemeléséhez és hatékony 

irányításához. A megközelítőleg helyes magyar kiejtés hangsúlyos szótagjai nagybetűvel ke-

rültek jelölésre:
99

  

 

A – Alfa (AL FA)    

B – Bravo (BRA VÓ) 

C – Charlie (CSÁR LI) 

D – Delta (DEL TA) 

E – Echo (EK Ó) 

F – Foxtrot (FOKSZ TROT) 

G – Golf (GOLF) 

H – Hotel (HO TEL) 

I – India (IN DI A) 

J – Juliett (DZSU LI ET) 

K – Kilo (KI LO) 

L – Lima (LI MA) 

M – Mike (MÁJK) 

                    N – November (NO VEM BER) 

      O – Oscar (OSZ KÁR) 

P – Papa (PÁ PÁ) 

         Q – Quebec (KVE BEK) 

       R – Romeo (RÓ MI Ó) 

S – Sierra (SZI ER RÁ) 

              T – Tango (TEN GO) 

        U – Uniform (JU NI FORM) 

V – Victor (VIK TOR) 

   W – Whiskey (VISZ KI) 

 X – X-ray (EKSZ RÉJ) 

Y – Yankee (JEN KI) 

               Z – Zulu (ZU LU) 

 
Érdekességként eredetileg az F betű továbbítására a „Fox” (róka) kifejezést használták, a Q továbbítására pedig a 

„Queen” (királynő) kifejezést, azonban Nagy-Britannia kormányának a kezdeményezésére megváltoztatták ezt a 

szabályt, mivel az F és Q összekerülése esetén a „Fox Queen”, illetve a „Queen Fox” kifejezések sértőnek számí-

tottak az angol anyakirálynőre nézve.
100
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Abban az esetben, ha az elfogott polgári légi járművet le kell szállítani, a számára kijelölt re-

pülőtérnek alkalmasnak kell lennie az adott típusú légi jármű biztonságos leszállásához. Az 

elfogásban rejlő veszélyek kiküszöbölése vagy csökkentése érdekében minden eszközzel biz-

tosítani kell a légi járművezetők és a földi irányító egységek közötti koordinált cselekvést, 

továbbá a légteret jogosulatlanul igénybe vevő légi járművel szembeni eljárás során a polgári 

légiforgalmi és a katonai szolgálatok együttműködését.
101

 

 

1961-ben végéhez közeledett az algériai háború, amelyet Algéria, függetlenségének kivívásá-

ért Franciaország ellen vívott. A franciák az algériai partoktól számítva 60 kilométeres azono-

sítási és védelmi zónát hoztak létre és egyoldalúan kinyilatkoztatták, hogy a kijelölt légtérben 

a repülés tilos. 1961. február 9-én a Szovjetunió elnöke (államfője) Leonyid I. Brezsnyev 

(1906–1982) IL 18-as típusú polgári gépe úton Marokkó felé berepült a franciák által egyol-

dalúan tiltott légtérbe. Három francia gyártmányú Vautour vadászgép rögtön rárepült az elfo-

gott repülőgépre és a kényszerhelyzeti frekvencián a pilótával kétszeri rádiójeladásban felvet-

ték a kapcsolatot, miközben az egyik vadászgép nyomjelző lövedékekkel sorozatlövéseket 

adott le a polgári repülőgép orra előtt, arra kényszerítve azt, hogy haladéktalanul hagyja el a 

tiltott zónát.  

 

Az esettel kapcsolatban tényként rögzíthetjük, hogy a szovjet repülőgép nyílt tenger felett re-

pült. A nyílt tengeren minden államot megillet a szabad átrepülés joga. Ezt a jogot az államok 

nem korlátozhatják. Az Egyezmény kimondja, hogy a tiltott övezet méreteit és elhelyezését 

olyan észszerűen kell kialakítani, hogy a repülést fölöslegesen ne nehezítse [9. cikk a)]. A fran-

ciák elsősorban nem abban hibáztak, hogy az általuk egyoldalúan a nyílt tenger felett kijelölt 

tiltott zónából kivezették, ezzel mintegy megvédték a repülőgépet, hanem abban követtek el 

jogsértést, hogy az elfogás szabályait sajátosan értelmezték. Ahogy a szovjet vezetés protestáló 

levelében a francia kormánynak írta: Mióta lett szokásjog, hogy a légi jármű azonosítása nyitó 

sortűzzel együtt történik?102  
 

3.2.3. Nemzeti légtér egyoldalú kiterjesztése 

Jogos probléma annak felvetése, hogy a nyílt tengerek felől érkező támadás ellen a parti álla-

mok miként védekezzenek. A korszerű utasszállító repülőgépek (amelyeknek a repülési sebes-

sége átlagosan 900 km/óra) ugyanis a 12 tengeri mérföld szélességű parti tengert nem kevesebb 

mint 90 másodperc alatt repülik át. Nyilvánvalóan ilyen esetekben nincs elég idő a tényleges és 

a hatékony védekezésre, ezért a nemzeti légterek maximális védelme érdekében a tengerparttal 

rendelkező államok a nemzetközi légtérben zajló repülési tevékenységre sajátos rendészeti jo-

gokat alkalmaznak.  

 

A világon elsőként az Egyesült Államok már a II. világháború után – az egyéni vagy a kollek-
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 A Chicagói Egyezmény repülési szabályokról szóló 2. Függelékében meghatározott nemzetközi szabványnak 

megfelelően a belső jogban kell a tagállamoknak az eljárást részletesen kidolgozni és végrehajtani. A polgári légi 
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tív önvédelem természetes jogára hivatkozva,103 nemzetbiztonsági célokból vezérelve létre-

hozta Alaszka partjai közelében (380 tengeri mérföldig kiterjesztve) a Légvédelmi Azonosítá-

si Zónáját (ADIZ). Az ADIZ átmeneti zóna, lényegében az állam által egyoldalúan104 a nem-

zeti légtér oldalhatárának a parttól számított 200 tengeri mérföldig történő kiterjesztése, amely 

olyan köztes intézmény a nemzetközi és a nemzeti légtér határán, amelyet a nemzetközi jog 

nem tilt. Az ADIZ elsősorban olyan területeken kerül kijelölésre, ahol nagy kiterjedésű vízfe-

lület található a szuverén állam partjaihoz közel. Ugyanakkor hangsúlyozni szükséges, hogy 

az állam nem a szuverenitás igényével lép fel az érintett nyílt tenger feletti légtérben, hanem 

csak megfigyelési, azonosítási jogot követel magának.105 A sajátos rendészeti jog gyakorlása 

az ADIZ zónákban a nemzetvédelmi szempontokon túl növeli a légtér átláthatóságát, ezzel 

csökkentve a levegőben történő összeütközés lehetőségét, továbbá segítséget nyújthat a kuta-

tás-mentésben, miközben stratégiailag tervezhetőbbé, kiszámíthatóbbá teszi a nyílt tenger 

légterében végzett repülési forgalmat. A légvédelmi azonosítási zónákra nemzetközi egyez-

mény nem született, így a vonatkozó szabályokat – a vonatkozó belső és nemzetközi normák 

tiszteletben tartásával – az államok egyoldalúan állapítják meg.  

 

Ugyanakkor kérdésként merül fel, hogy mennyire tekinthető egyoldalú nemzeti aktussal létesí-

tett nemzetvédelmi azonosítási zóna a nemzetközi joggal összeegyeztethetőnek és jogszerűnek a 

nyílt tengerek feletti szabad átrepülésben. A kiterjesztésnek a nemzetközi jogi alapja az, hogy az 

államnak repülésbiztonsági és önvédelmi alapon joga van egyoldalúan kötelezettségeket előírni 

a nemzeti légterébe belépő légi járművel szemben. Ez a követelmény arra irányul, hogy a légi 

jármű vezetője az ADIZ-zónába lépéskor köteles magát azonosítani. A kiterjesztésnek ugya-

nakkor nincs jogi alapja abból a szempontból, hogy a légi jármű vezetője arra legyen kötelezve, 

hogy az ADIZ-követelményeket akkor is betartsa, ha nem akar a nemzeti légtérbe berepülni, 

azon átrepülni, vagy ott leszállni. Ebben az esetben nem köteles a szabályokat követni, mert azt 

csak azoknak kell betartania, akik a nemzeti légtérbe kívánnak berepülni.106  

 

Az ADIZ azonosítási zónák létjogosultságát leginkább az Egyesült Államokat ért polgári re-

pülőgépekkel végrehajtott tragikus terrortámadás bizonyította. A légi járatok a belföldi forga-

lomban üzemeltek és nem a nyílt tenger felől érkeztek, mégis az elkövetési módja miatt a tra-

gikus esemény közvetlen hatással bírt az ADIZ-zónák világméretű kialakításának a folyama-

tára. A békeidőben elkövetett háromezer ártatlan ember halálát okozó terrortámadás következ-

tében az Egyesült Államok az ADIZ-zónájába történő belépéshez és az ott végrehajtott repü-

léshez minden légi jármű számára – a fent említett szabályoknál sokkal szigorúbb – azonosí-

tási szabályokat ír elő. Az Egyesült Államok partjaitól számított 200 mérföldes körzetben 

(Kalifornia partjainál az Egyesült Államok ADIZ-zónája 400 mérföldre kiterjesztett) csak és 

kizárólag azok a polgári légi járművek repülhetnek, amelyek kötelezően azonosították magu-

kat, függetlenül attól, hogy az utazásuk célállomása (a rendeltetés helye) az Egyesült Államok 

területén van vagy más országban található.  
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8. ábra. Kína, Dél-Korea és Japán ADIZ-zónái 

 

 
 

 

Különböző követelményekkel, nemzeti érdekek által vezérelve, egyre több ország alakította ki a saját légvédelmi 

azonosítási zónáját.107 A képen jól látszik, hogy a kínai és a japán ADIZ-zónák a Senkaku-szigetek és a Chunxiao 

gázmező felett, míg az Ieodo zátonynál pedig mindhárom ország ADIZ-zónái átfedik egymást, amelyek egyértel-

műen az országok között a térségben régóta meglévő területi konfliktusokra vezethetőek vissza.  

 

Minden ország elemi érdeke, hogy nyílt tengeren a nemzetközi összeköttetés biztosított le-

gyen. A nyílt tenger felett közlekedő légi járművek üzemelésük során azonban még véletlenül 

sem sérthetik más államok területi felségjogát, mert a parti tengerrel rendelkező országok vé-

delmi fegyvereiktől nincsenek megfosztva, azok használatára jogosultak. 

 

2001. április elsején az amerikai haditengerészet Lockheed EP-3E (Aries II) típusú elektro-

nikai felderítő repülőgépe egy kínai gyártmányú Shenyang J-8II típusú elfogó vadászgéppel 

összeütközött, amelynek következtében a kínai pilóta a gépével a tengerbe zuhant és életét 

vesztette. A súlyos baleset azért következhetett be, mert a kínai vadászpilóta a felderítő repü-

lőgépet sajátosan értelmezett elfogással, „elzavarással”, veszélyesen, ún. Top Gun stílusban 

(3 méteren belül, egy szelet papíron még az e-mail címét is felmutatva) megközelítette. A 

nehezen manőverezhető, fegyver nélküli felderítőgép összeakadt a kínai pilóta vadászgépé-

vel, amely lezuhant, míg a négy hajtóműves amerikai katonai gép a kínai Hajnan-sziget re-

pülőterén kényszerleszállást hajtott végre. Az eset Hajnan szigetétől délre, a partvonaltól 

számított 65 tengeri mérföldre, azaz nemzetközi légtérben történt.108  
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9. ábra. Hajnan-sziget melletti katonai incidens (2001) 

 

 
 

A kínai kormány diplomáciai jegyzékében rögtön a kínai légtérbe engedély nélkül történő 

behatolásra hivatkozott, és két jogalapot is talált arra, hogy az amerikai katonai repülőgép 

megsértette Kína területi szuverenitását.  

 

– Kína kormánya indokolásában kijelentette, hogy a Dél-kínai-tengerben található 

Spratly- és Paracel-szigeteket magáénak tekinti, így ezektől a szigetektől kell mérni a 12 ten-

geri mérföldes határt, azaz az amerikai katonai repülőgép nemzeti légtérben haladt.  

Az említett szigetek jogi sorsa azonban kétséges, mert a többnyire lakatlan, de a kiak-

názható ásványkincsekkel és gazdag halállománnyal rendelkező szigetek feletti ellenőrzés 

jogáról hosszú idő óta több térségbeli állam (Tajvan, Vietnam, Fülöp-szigetek és Malajzia) 

vitában áll, így Kína hivatalosan nem tudta érvényesíteni a területi felségjogát.109  

 

– Kína kormánya indokolásában kiemelte azt is, hogy a nemzeti légtere feletti ellenőr-

zés jogát beleszámítja a Tengerjogi Egyezmény (1982) által, az állam tengeri területének 

számító, a szárazföldtől számított 200 tengeri mérföldes körzetben található kizárólagos gaz-

dasági övezetbe.  
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 2015. május 26-án a kínai kormány nyilvánosságra hozta stratégiai Fehér Könyvét, amelyben kijelentette, 
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A kínai kormány azonban az incidens előtt nem tett kinyilatkoztatást a légvédelmi azonosítási 

zónájának egyoldalú kialakításáról, erre egészen 2013-ig kellett várni. Így a kínai ADIZ-zóna 

hiányában maradt a Tengerjogi Egyezmény értelmezése, amely szerint a kizárólagos gazdasá-

gi övezetben az altalaj természeti kincseinek a kiaknázása és a halászat joga illeti meg a parti 

államot, de a légtér feletti uralom nem. Ez a 200 tengeri mérföld hosszú övezet 12 tengeri 

mérföld állami területnek minősülő parti tengerből, és 188 tengeri mérföld nem állami terület-

nek minősülő tengerből áll, amely utóbbi felett (mivel a légtere nemzetközi) mindenki szaba-

don átrepülhet. Érdemes itt megjegyezni, hogy az Egyesült Államok – bár az egyik legna-

gyobb tengeri hatalom – nem részese a Tengerjogi Egyezménynek, csak annyi kötelezettséget 

vállalt, hogy annak előírásait a nemzetközi szokásjoghoz alkalmazkodva betartja.110  

 

A repülőgépet George W. Bush elnök szavaival élve a kínaiak „megbabrálták”.111 Tették ezt 

mindazok ellenére, hogy a kínaiak nem léphettek volna be engedély nélkül az amerikai kato-

nai légi járműbe, mert béke idején annak fedélzete repülő államterületnek számít, így az ame-

rikai joghatóság alatt áll. A nemzetközi jog alapvető szabályai azonban nem mindig találnak 

követőkre, ezért – valószínűleg az általános tapasztalatból kiindulva – még a kényszerleszál-

lás közben a 23 fős amerikai személyzet tagjai a repülőgép fedélzetén „törtek-zúztak” és 

megpróbálták a legfontosabb szoftvereket, berendezéseket megsemmisíteni, hogy azok idegen 

kézbe ne kerülhessenek. A repülőgépet a kínaiak csavarról csavarra átvizsgálták és a katonai 

gépet később hiányos állapotban – nemzetközi jogot sértve – darabjaiban visszaadták, a letar-

tóztatott személyzetet a nemzetközi jog előírásának megfelelően szabadon engedték. 

 

A veszteséget szenvedő kínai félnek nem sikerült a tengerjog szabályainak sajátos értelmezé-

sével igazát bizonyítania, ugyanakkor érvelésében a Chicagói Egyezmény szabályaira sem 

hivatkozhatott sikerrel, mert az állami (katonai) légi járművekre az Egyezmény nem alkal-

mazható.  

 

3.3.  A polgári légi jármű ellen önvédelmi célból történő fegyverhasználat  

A polgári légi jármű elleni fegyverhasználat pontos megértéséhez először definiálni szükséges 

a légi jármű, majd a polgári légi jármű fogalmát. Az Egyezmény rendelkezéseiben nem talál-

juk a légi jármű fogalmi meghatározását. Az Egyezmény a légi járművek felség- és lajstrom-

jeleiről szóló 7. Függeléke ugyanakkor pontos definíciót tartalmaz: a légi jármű bármely 

olyan szerkezet, amelynek levegőben maradását a légkörben a levegővel való kölcsönhatás 

segíti, amely nem azonos a föld felszínére ható ellenhatással.
112

 Ez a kölcsönhatás: 

– a levegőnél nehezebb légi járművek esetén az aerodinamikai felhajtóerőtől szárma-

zik, mert ezek a légi járművek a repülés közben a felhajtóerőt elsősorban az aerodinamikai 

erőkből nyerik; 

– a levegőnél könnyebb légi járművek esetén a fajsúlykülönbségből származik, mert a 

levegő felhajtóereje tartja ezeket a légi járműveket a levegőben.  

 

A légi jármű tág fogalom, amelybe a hagyományos értelemben vett széles- és keskenytörzsű 

utasszállító repülőgépeken túl a helikopterek, a ballonok, a léghajók, a vitorlázó repülőgépek, 

de még a papírsárkányok is beletartoznak. Az előbbiekből így az következik, hogy minden 
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repülőgép légi jármű, de nem minden légi jármű repülőgép.  

 

Az ICAO Tanácsa 1967 novemberében úgy döntött, hogy a légpárnás siklóhajó nem tartozik a 

légi járművek fogalmi körébe, így erre a közlekedési eszközre a tengerjogi szabályok alkal-

mazandóak (igaz, nem minden tagállam értett egyet ezzel a döntéssel).113 Az ekranoplán (pár-

nahatás-repülőgép), amely átmenetet képez a légpárnás siklóhajó és a repülőgép között, a 

Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) szerint hajónak minősül. Az űrrepülőgép ugya-

nakkor csak felszálláskor nem minősül légi járműnek, hiszen akkor rakéta meghajtással köz-

lekedik és hagyja el a Föld felszínét, de leszálláskor már légi járműként viselkedik, mert a 

levegővel való kölcsönhatás segítségével száll le.114 Mindezek ellenére a légtérbe belépő, a 

világűrből visszatérő űreszközt az államok nem minősítik légi járműnek, jogilag űreszközként 

tartják nyilván.115  

 

10. ábra. Légi járművek rendszerezése 
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Az ábrán feltüntetett légi járművek közül a nemzetközi polgári repülésben (a személy- és áruszállításban) ki-

emelkedően a repülőgépeknek és a helikoptereknek van jelentősége. A repülőgép olyan, a levegőnél nehezebb, 

erőgép-meghajtású légi jármű, amely a repülés közben a felhajtóerőt elsősorban a repülés adott szakaszaiban 

rögzített helyzetben maradó felületeire ható aerodinamikai reakciók révén nyeri. A helikopter olyan, a levegőnél 

nehezebb légi jármű, amelynek levegőben maradását egy általában függőleges tengelyre szerelt egy, vagy több 

erőgép meghajtású rotorlapáton képződő felhajtóerő biztosítja. 

 

A pilóta nélküli légi járművek a táblázatba nem kerültek külön besorolásra, mert az itt megha-

tározott légi járművek bármelyike lehetne pilóta nélküli is egyben.  

 

3.3.1. Polgári és állami légi járművek 

A jogalkotó az Egyezmény alkalmazhatósága tekintetében félreérthetetlenül és határozottan 

(expressis verbis) fogalmaz, amikor kijelenti, hogy az Egyezmény csak és kizárólag a polgári 

légi járművekre alkalmazható, míg az állami légi járművekre nem (3. cikk). Az elhatárolás 

fontossága ellenére az Egyezményben mégsem került pontos meghatározásra a polgári légi 

jármű fogalma. Ehelyett inkább példaszerű felsorolásban foglalja össze a jogalkotó, hogy az 

állami közhatalmi funkciók (acta iure imperii) ellátása során mi minősül állami légi jármű-

nek. Így állami légi járműnek kell tekinteni: a katonai, a vám- és a rendőri szervek céljára 

szolgáló légi járművet [3. cikk b)]. Tekintettel arra, hogyez a felsorolás nem tételes (taxatív), 

ezért az állami légi járművek kategóriájába tartoznak még: a kutató-mentő, a légimentő, a 

Nemzetközi Vöröskereszt,116 a parti őrség, a humanitárius segélyszállító, a földmérési-

térképészeti felmérő, a speciális feladatokat ellátó például rabokat, menekülteket szállító, va-

lamint az állami vezetőket kiszolgáló légi járművek.  

 

A polgári és állami légi járművek közötti tiszta elhatárolás jelentőséggel bír. A legfontosabb, 

hogy az állami légi járművekre a nemzeti jog belső szabályai vonatkoznak, vagyis az Egyez-

mény szabályai nem. Az elhatárolás másik fő aspektusa a jogi és hatósági követelményekből 

eredő különbségek, amelyek a repülési feladatok végrehajtása során az eltérő engedélyezési 

folyamatokban és üzemeltetési eljárásokban nyilvánulnak meg.  

 

Az állami légi járműveket a katonai, míg a polgári gépeket a polgári légügyi hatóság veszi nyil-

vántartásba. Lényeges azonban kiemelni, hogy az állami és polgári repülőgépek megkülönböz-

tetése önmagában nem a légi járművek regisztrálásával (például polgári légi járműveknek köte-

lező a lajstromjelet használni, míg a katonainak nem), vagy éppen azok tulajdonjogi bejegyzé-

sével, vagy éppen technikai jellegzetességeik, hanem az adott tevékenység céljával, annak vég-

zésével függ össze. A funkcionalitás alapján a légi járművet elsősorban az általa végzett szolgál-

tatás, a végrehajtandó feladat kategorizálja. Több aspektust szükséges megvizsgálni: mi a célja a 

repülésnek, milyen hajózó személyzet (polgári vagy katonai) hajtja végre a repülési műveletet, 

milyen repülési terv és engedélyek alapján végzi a személyzet a repülést, illetve mit szállít a légi 

jármű.  
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Például, ha a polgári repülőgép parancsnoka szigorúan titkos vagy titkos minősítésű diplomá-

ciai poggyászt szállít, az a légi jármű nem minősül államinak. A diplomáciai poggyász nem 

minősül feladott poggyásznak, és ezen poggyász átvizsgálása – az előre biztosított mentesség 

kivételekor – kötelező. A diplomáciai poggyász fuvarozásáért kizárólag a diplomáciai futár 

tartozik felelősséggel. A diplomáciai futár hiányában az utazás időtartama alatt – jogszabály-

ban meghatározott felhatalmazás alapján – a légi jármű parancsnoka felel. A parancsnokpiló-

tát a diplomáciai poggyászt alkotó csomagok számát feltüntető hivatalos okmánnyal kell el-

látni, őt azonban diplomáciai futárnak nem lehet tekinteni.
117

 

 

Egyértelműen államinak számítanak a katonai éles-, gyakorló- vagy bemutató repülések, a 

katonai titkos küldetések, a rutin katonai szállítási műveletek és a rendvédelmi célú repülések. 

Állami repülésnek számít az is, ha a katonai vadászgép vagy bombázó, katonai személyzettel, 

de polgári repülési tervet használva repül át egyik repülőtérről a másikra. A polgári és katonai 

együttműködés az ún. Rugalmas Légtérfelhasználás (FUA) koncepció szerint kétfajta repülést 

ismer: az Általános Légiforgalmi (GAT) repülést, amely az ICAO szabályai, kiemelten az 

Egyezménynek a repülési szabályokról szóló 2. Függelékében előírtak szerint végrehajtott 

repülést jelent; és a Műveleti Légiforgalmi (OAT) repülést, amely nem kereskedelmi, nem 

hobbi, nem sport célzatú, hanem az állami (katonai) vagy közhasznú műveleteteket végrehaj-

tó, főleg katonai légi járművel végzett repülés.  

 

Úgyszintén ha az állam a polgári légi járművet állami, katonai célokra vesz igénybe, akkor a 

légi jármű államinak minősül: például állami vezetők, delegáció szállításakor, vagy a polgári 

légi járművek békeidőben történő repülésekor, ha a légi jármű speciális feladatokat, katonai 

jellegű szállításokat hajt végre meghatározott honvédelmi, valamint szövetségesi igények és 

követelmények teljesítésére (például katonák vagy elfogott személyek szállítása, segélynyújtó 

szakemberek vagy segélyszállítmány célba juttatása, kutató-mentő feladatok).
118

  

 

Az EgyptAir (MSR) Boeing 737 típusú légi járművel üzemelő nem menetrendszerű 2843-as 

számú polgári járata 1985. október 10-én úton Kairóból (HECA)
 
Tuniszba (DTTA) állami 

megrendelésre, fegyveres katonai őrizet mellett terroristagyanús személyeket szállított. Az 

amerikaiak joggal éltek a gyanúval, hogy a járaton több olyan érintett terrorista személy tar-

tózkodik, akik részt vettek az Achille Lauro tengerjáró hajó hatalomba kerítésében. A légi 

járművet nemzetközi vizek felett az Egyesült Államok haditengerészetének F-14 Tomcat típu-

sú vadászgépei elfogták és az Olaszország területén található Észak-atlanti Szerződés Szerve-

zet (NATO) szicíliai bázisára leszállásra kényszerítették. A Népi Front Palesztina Felszabadí-

tásáért (PFLP) terrorszervezet 1985. október 7-én hatalmába kerítette a Földközi-tengeren, 

egyiptomi felségvízen az Alexandriából – Port Saidba hajózó Achille Lauro elnevezésű lu-

xushajót. Az akció során egy zsidó származású amerikai állampolgár utas, Leon Klinghoffer 

(1916–1985) az életét vesztette. A terroristák a gyilkosságot eltitkolták, még az áldozat fele-

ségének sem árulták el tettüket, aki mindvégig abban a tudatban volt, hogy férjét csak elzár-

ták. A javarészt amerikai nyugdíjasokból álló utazóközönség biztonságáért tárgyaló egyiptomi 

hatóságok az emberölés bűncselekményéről nem tudva – amerikai felhatalmazással – szabad 

elvonulást biztosítottak a terroristáknak, akik az EgyptAir repülőgépén menekültek. Az 

Achille Lauro (és utasai) hatósági átvételekor azonban kiderült a gyilkosság, ezért az amerikai 

légierő és a haditengerészet különleges hatos SEAL alakulata akcióba lépett. Ez az incidens 
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volt a légiközlekedés-védelem történetének első olyan ismert esete, ahol egy külföldi légierő 

vadászrepülőgépe egy polgári légi járművel szemben ilyen jellegű okból fellépett.
119

  

 

Az előbbi ügyben az eljárás jogszerűségét megkérdőjelező tiltakozás az ICAO Tanácsa elé 

nem érkezett, de nem is érkezhetett, mert a polgári légi jármű állami célból történő felhaszná-

lása következtében a légi jármű államinak minősült.
120

 Az Egyezmény hatálya alá kizárólag a 

polgári légi járművek tartoznak, ezért ha a légi fuvarozás állami légi járművel kerül végrehaj-

tásra, akkor erre a repülésre a nemzeti jog belső szabályai és eljárásai lesznek az irányadóak. 

Az Egyezmény értelmében az állami légi jármű vezetőjének lehetősége van dönteni – a repülé-

si feladatára és természetére tekintettel – arról, hogy a katonai vagy a polgári légiforgalmi irá-

nyítás felügyelete alatt repüljön. A repülés végrehajtásakor és az állami légi járművek engedé-

lyének a kiadásakor végig megkülönböztetett figyelemmel kell lenni a polgári légi járművek 

biztonságos repülésére [3. cikk d)]. Elsősorban a biztonság miatt az állami és polgári repülés 

közötti kapcsolat stratégiailag kiemelt jelentőséggel bír, amely a gyakorlatban (főként a repülés 

végrehajtása során) rendkívül szoros és hatékony együttműködést jelent.
121

 

 

Az állami légi járművekre speciális szabályok és eljárások vonatkoznak, ezért a nemzeti lég-

ügyi hatóságnak kiemelt feladata és egyben felelőssége, hogy a besorolási elvek maradéktala-

nul érvényesüljenek, a gyakorlatban a megkülönböztetés egyértelműen történjen. Míg a repü-

lés szabályszerű végrehajtásakor a polgári légi járművek (főleg a nem menetrendszerű forga-

lomban) viszonylag nagy szabadsággal rendelkeznek, addig az állami légi járművek csak kü-

lön államközi megállapodás, vagy esetenként kiadott engedély alapján és ezek feltételeinek 

megtartásával repülhetnek át más Szerződő állam területe felett, illetve szállhatnak le annak 

területén [3. cikk c)]. 

 

3.3.2. Polgári légi jármű elleni fegyverhasználat  

Fő szabályként a repülésben lévő polgári légi jármű ellen fegyvert használni tilos.  

A fegyverhasználat tiltása nem új gondolat, már az ENSZ Alapokmányának 2. cikk (4) be-

kezdése is megköveteli, hogy a szervezet tagjai a nemzetközi érintkezéseik során tartózkodja-

nak (1) a más állam területi épsége, vagy (2) politikai függetlensége ellen irányuló, vagy (3) 

az ENSZ céljaival össze nem férő egyéb erőszak alkalmazásától, az erőszakkal való fenyege-

téstől.122  
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A tiltás ellenére az állam erőszakot, kivételesen (korlátozott mértékben, módon, célból és ide-

ig) és csak akkor alkalmazhat, ha az államterület védelme céljából a megtámadott állam az 

önvédelem jogával él. Az önvédelem gyakorlásának nélkülözhetetlen feltétele (conditio sine 

qua non) a fegyveres támadás.123 Jogalapja az ENSZ Alapokmány 51. cikke, amely biztosítja 

az Egyesült Nemzetek valamelyik tagja ellen irányuló fegyveres támadás esetében az egyéni 

vagy kollektív önvédelem természetes jogát. A fegyveres támadás nem egyszerűen erőszak 

alkalmazása, hanem annak legsúlyosabb esete. Önvédelmi céllal a fegyveres beavatkozás joga 

kizárólag és jogszerűen az államot illeti meg. Az önvédelem csak akkor jogszerű, ha azt ará-

nyosan alkalmazzák és annak szükségessége megállapítható.124 E jog gyakorlása során a nem-

zet védelme érdekében a támadással arányban álló fegyverhasználat egészen addig megenge-

dett, amíg az ENSZ Biztonsági Tanácsa a nemzetközi béke és a biztonság fenntartására szük-

séges rendszabályokat a támadóval szemben meg nem tette.125 A 2001. szeptember 11.-ét kö-

vetően az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság által – az Al-Káida iszlamista terror-

szervezettel szoros kapcsolatban álló – afganisztáni Talibán rezsim ellen indított fegyveres 

támadás esetében a Biztonsági Tanács azonban nem rendelt el fegyveres szankciót, ugyanak-

kor határozatában elismerte „az egyéni és kollektív önvédelem jogát”.126 Ez úgy értelmezhető, 

hogy az adott helyzetben a Biztonsági Tanács nem kívánt élni az ENSZ Alapokmányában 

kapott jogkörével a támadó elleni fegyveres intézkedést illetően, hanem szabad utat engedett 

az Egyesült Államok önvédelmének.127  

 

Polgári légi jármű ellen fegyveres beavatkozásra tehát csak azokban a kivételes esetekben van 

lehetőség, amikor a polgári légi járműveket fegyveres támadásban vagy fegyverként használ-

ják. Ha a polgári légi járművet az egyik állam a másik állam ellen irányuló fegyveres táma-

dásra használja (ide tartozik a katonai, partizán- vagy zsoldos csapatok szállítása is),128 akkor 

ennek következményeként a polgári légi jármű állami légi járműnek minősül, így kikerül az 

Egyezmény hatálya alól. 

 

Az Egyezmény hatálya alól a polgári légi jármű több esetben is kikerülhet, elsősorban akkor, 

ha a légi jármű állami feladatot hajt végre, továbbá ha háborús és szükséghelyzet áll fenn, 

vagy ha az incidens a belföldi forgalomban történik. Ez utóbbira példa az Egyesült Államokat 

ért 2001. szeptember 11-én történt terrortámadás. A Chicagói Egyezmény azért nem alkal-

mazható, mert a terrorcselekmény nem a nemzetközi repülés során történt, hanem belföldi 

repülési környezetben, belső célpontok ellen, amelyet a terroristák a megtámadott ország bel-

földi légitársaságainak a repülőgépeivel [United Airlines (UAL), American Airlines (AAL)] 

hajtottak végre. Így ebben az esetben az Egyezmény 3. alcikkének a tiltását és vonatkozó sza-

bályait nem kötelező alkalmazni. A gyakorlatban természetesen nincs így, mert az Egyesült 

Államok az ICAO tagja és a tagságból eredően eleve beépítette a nemzeti jogrendjébe és bel-
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ső eljárásaiba az elfogással kapcsolatos, az ICAO által meghatározott szabályokat és azok 

végrehajtására – minden, a területe felett történő repülésre vonatkozóan – kötelezettséget vál-

lalt.  

 

Háborúban az Egyezmény rendelkezései nem érinthetik a Szerződő Államok cselekvési sza-

badságát, akár hadviselő felek, akár semlegesek. Ugyanez az elv vonatkozik arra a Szerződő 

Államra, amely szükséghelyzetben levőnek129 nyilvánítja magát, és ezt a tényt az ICAO Ta-

nács tudomására hozza. Háborús és szükséghelyzetben tehát az érintett tagállamok dönthetnek 

úgy, hogy az Egyezmény cikkeit – részben vagy teljes egészében – nem tekintik magukra 

nézve kötelező érvényűnek (89. cikk). Az ilyen esetekben az Egyezmény szabályai nem al-

kalmazandóak, de ez nem jelenti azt, hogy a légi járművek ellen automatikusan a nemzetközi 

szabályokba ütközően erőszakot lehetne alkalmazni, azaz fegyverrel lehetne fellépni, mert a 

cselekvő feleket továbbra is kötik a szokásjog, a háborús és humanitárius jog nemzetközi sza-

bályai. A Nemzetközi Bíróság a Korfu-szoros-ügyben130 kiemelte, hogy békeidőben a háborús 

szabályok nem érvényesek, de az emberiesség megtartása békében sokkal inkább megkövete-

lendő alapfokú szempont, mint a háborúban. Minden országnak joga van határainak, belső 

szuverenitásának és államterületének védelméhez, de ez a jog csak az emberiesség alapfokú 

szempontjának figyelembevétele és érvényesülése mellett gyakorolható.  

 

Ugyanakkor, ha a polgári légi járművet magánszemélyek jogellenes cselekmények elköveté-

sére használják, ezek a tevékenységek önmagukban nem teremtik meg a polgári légi járműnek 

állami légi járművé történő minősítését és így az Egyezmény hatálya alóli kikerülését. Mivel a 

magánszemélyek jogellenes cselekményeinek elkövetése mögött nem áll állami akarat, az 

államhoz köthető sajátos érdek vagy bizonyítható valós kapcsolat, ezért az állami felelősség 

ilyenkor nem merülhet fel. Az államoknak az utasok, a személyzet, valamint a földön tartóz-

kodó harmadik személyek életének, testi épségének és tulajdonának védelme az elsődleges 

szempontja és egyben alkotmányos kötelezettsége, ezért a polgári légi járműre továbbra is az 

Egyezmény szabályai lesznek az alkalmazandóak.  

 

Olyan érdekes helyzet is előállhat, hogy polgári légi járművel, például helikopter segítségé-

vel az elkövetők rabokat próbálnak megszöktetni a börtönből. Az Egyezmény szabályainak 

értelmében, még akkor is, ha az elkövetők nyilvánvalóan visszaélnek a polgári repüléssel, a 

helikopter mindvégig polgári légi járműnek minősül. Ebből az következik, hogy amíg a heli-

kopter a földön tartózkodik, a szökést meg lehet fegyverrel akadályozni, erő alkalmazásával 

jogszerűen meghiúsítani, de amikor a légi jármű a levegőbe emelkedik, azaz repülésben lévő 

polgári légi járműként halad, akkor az Egyezmény értelmében a fegyverhasználattól tartóz-
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kodni kell.131 

 

Ha a polgári légi járművet a terroristák fegyverként használják vagy felrobbantják, akkor azok 

az emberiség ellenségei (hostis humani generis),132 így minden körülmény között el kell nyer-

niük a büntetésüket, védelmet a jogszabályokban soha nem találhatnak. Az Egyesült Államo-

kat ért terrorcselekmények új alapokra helyezték az önvédelem jogának gyakorlását és a 

fegyverhasználat tilalmának általános értelmezését. Az új alapok bizonyos mértékben szétfe-

szítik az önvédelem jogához kapcsolódó normatív szabályrendszert (például a szükségesség 

és arányosság feltételeinek a figyelmen kívül hagyásával), mert az új doktrína következtében 

az önvédelem jogához kapcsolódó minden garanciális szabály radikálisan kitágulhat, és az erő 

alkalmazása egyre inkább megengedetté válik.133 Egy biztos, az új alapokat elsősorban nem 

jogászok fektették le, hanem maga az élet, és a polgári légi járművel megtámadott állam min-

den kétséget kizáróan élni fog az önvédelem természetes jogával. Ilyen helyzetben a katonai 

illetékesek minden lehetséges körülményt mérlegelve gyors és jogilag védhető döntést fognak 

hozni. A védelmi célból élesített rakétát abszolút szükségből – a repülőgéproncs várható pá-

lyájának a kiszámítása mellett – ki fogják lőni, mert továbbra is létezik a nemzetközi jogban 

és a nemzeti eljárásokban a jogszerű fegyverhasználat lehetősége. 

 

3.3.3. Polgári légi jármű elleni fegyverhasználat tiltása  

Az ENSZ 10. Közgyűlésén (1955) a tagállamok javaslatot tettek a polgári légi járművek más 

ország határain túli nem szándékos, azaz figyelmetlenségből, vagy tévedésből történő berepü-

lése esetén fellépő veszélyhelyzetek szabályozására.134 A szabályozási javaslat közvetlen ki-

váltó oka az volt, hogy 1955. július 27-én az EL AL izraeli légitársaság Lockheed 

Constellation típusú repülőgépét úton Tel-Avivból (LLBG) Londonba (EGLL) Bulgária terü-

lete feletti légtérben a bolgár légierő MIG 15 vadászgépe minden előzetes figyelmeztetés nél-

kül lelőtte.135 Az ügy a Nemzetközi Bíróság (ICJ) elé került, de érdemi ítélet nem született, 

mert a perben a bíróság kötelező joghatóságát nem állapította meg.136 A bolgár állam kezdet-

ben a másik felet hibáztatta, de végül bocsánatot kért (belátta, hogy az erőszak alkalmazása 

aránytalan volt) és az áldozatok után kártérítést fizetett.  

 

A repülés történetében sajnos több alkalommal került sor a polgári légi járművek katonai vagy 

más célból, esetleg tévedésből történő megsemmisítésére. Példaként 1973. február 21-én a 

Líbiai Arab Légitársaság (LAA) Boeing 727-224 típusú (5A-DAH lajstromjelű) repülőgépét 

úton Tripoliból (HLLT) Kairóba (HECA) az izraeli légierő F-4E Phantom II. vadászgépe a 

Sínai-félsziget felett lelőtte. A polgári repülőgép pilótái navigációs hibájuk következtében 

eltértek a megadott útvonaltól és izraeli területre tévedtek. Miután felismerték a bajt, éles for-
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dulóval visszafelé vették az irányt, de közben vadászgépek fogták el őket és kényszerítették – 

szárnybillegetéssel, illetve figyelmeztető lövésekkel – a leszállásra. A polgári repülőgép piló-

tái nem követték az elfogás során alkalmazott utasításokat, ennek következtében a repülőgé-

pet, amely közben már egyiptomi terület feletti légtérben tartózkodott jogellenesen, fedélzeti 

géppuskával kilőtték. Az ICAO Tanácsa elítélte a Chicagói Egyezmény alapelveit sértő izraeli 

magatartást.137 Izrael állama pedig elismerte felelősségét a „hibás döntés” kapcsán és elégté-

telként az áldozatok hozzátartozóit kárpótolta. 1988. július 3-án az Iráni Légitársaság (IRA) 

Airbus 300-as típusú (EP-IBU lajstromjelű) polgári légi járművét – úton Bandar Abbasból 

(OIKB) Dubaiba (OMDB) – a Hormuzi-szorosban tartózkodó USS Vincennes CG-49 ameri-

kai rakétacirkáló hadihajó, a repülőgépet F-14-es vadászgépként történő téves azonosítása 

után kilőtte, és ezzel a fedélzeten tartózkodó 290 utas és személyzet halálát okozta. Az ügy 

1989. május 17-én Irán kezdeményezésre a Nemzetközi Bíróság (ICJ) elé került. Az incidens 

végül a tárgyalásig nem jutott el, mert a felek között teljes körű, peren kívüli egyezség szüle-

tett. Az Egyesült Államok kormánya a „szörnyű emberi tragédia” okozását elismerte és a hoz-

zátartozóknak ex gratia alapon, minden keresőképes áldozat után 300 000 USD és minden 

nem keresőképes áldozat után 150 000 USD összegű kártérítést fizetett.138  

 

Az ex gratia jellegű kifizetés lényege, hogy az anyagi kompenzáció nyújtása ellenére ezen 

aktus a felelősség elismerésével együtt nem jár. A Szovjetunió például nem fizetett ilyen ala-

pon a KAL 007-es járat 1983. szeptember 1-jén történt lelövéséért. Az ukrán kormány ugya-

nakkor a hozzátartozók gyászában osztozva, minden utas és a személyzet tagjai után ex gratia 

alapon 200 000 USD összeget fizetett, miután az orosz Siberia Airlines 1812-es járatát 2001. 

október 4-én, a Fekete-tenger felett, ukrán katonák hadgyakorlat közben véletlenül lelőtték, és 

ennek következtében a TU-154 típusú repülőgép megsemmisült. (A Szovjetunió kormánya 

például hosszas vita után ilyen jogcímen fizetett – igaz, csak részben – a Kozmosz-954 felde-

rítő műhold kanadai területre történt lezuhanása következtében szétszóródott radioaktív tör-

melék által okozott károkért.)
139

  

 

1978. április 20-án a dél-koreai nemzeti légitársaság (KAL) Boeing 707-321B típusú repülő-

gépe Párizsból (LFPG) az alaszkai Anchorage repülőtér (PANC) felé tartva [a KAL 902-es 

járat végállomása Szöul (RKSS) volt] a navigációs rendszer hibája miatt súlyosan eltévedt és 

az ellentétes irányba navigálva magát helytelenül berepült a Kola-félsziget (murmanszki terü-

let) fölötti tiltott szovjet légtérbe.  
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11. ábra. A Korean Air Lines 902-es járat útvonala 

 

 

 

A honi légvédelem parancsnoka, bár tisztában volt azzal, hogy a repülőgép polgári légi jármű, 

de mivel annak hajózó személyzete az elfogási cselekményekre nem megfelelően reagált, 

kiadta a tűzparancsot.140 A Szuhoj 15TM típusú elfogó-vadászgép pilótája két levegő-levegő 

rakétát lőtt ki: az egyik célt tévesztett, a másik pedig becsapódott a polgári repülőgépbe és 

ennek következtében két utas életét vesztette, de a repülőgéptestben nagyobb kárt a becsapó-

dás nem tudott okozni, mert a vadászpilóta a rakétát kilövés előtt nem aktiválta. A határsértő 

repülőgép pilótája így szerencsés kényszerleszállást tudott végrehajtani egy befagyott tó je-

gén, a Szovjetunió északnyugati területén.141 

 

Még csak öt év telt el a KAL 902-es járatát ért incidens óta, és a történelem megismételte ön-

magát. A szovjet légvédelem a dél-koreai nemzeti légitársaság újabb járatát támadta meg, 

amely még nagyobb nemzetközi felháborodást keltett és komoly diplomáciai feszültséget 

okozott. A hidegháborús felek diplomáciai kapcsolata a kubai rakétaválság (1962) óta nem 

zuhant olyan mélypontra, mint amikor a KAL légitársaság Boeing 747-200-as típusú repülő-

gépét, amely New Yorkból (KJFK) az alaszkai Anchorage repülőterén (PANC) történt leszál-

lás után Szöulba (RKSS) tartott, 1983. szeptember 1-jén hajnalban – az Ohotszki-tenger felett 

– a szovjet légierő Szuhoj 15TM elfogó vadászgépe lelőtte. A KAL 007-es számú járat fedél-

zetén utazó 269 ember – köztük 22 gyermek – a tengerbe zuhant és életét vesztette. A polgári 

utasszállító repülőgép útja során – a pilóták hibája következtében – eltért, majd fokozatosan 

eltávolodott a tervezett útvonaltól. Ennek következtében a koreai repülőgép útja során több-

ször berepült a szovjet légtérbe, sőt a szigorúan titkos katonai létesítményekkel teli Kamcsat-

ka-félsziget felett is átrepült. A szovjet légvédelem felelős parancsnoka, bár egyáltalán nem 
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volt meggyőződve arról, hogy a határsértő repülőgép polgári vagy állami légi jármű, kiadta a 

tűzparancsot. 

 

Amint oly sokszor a történelem folyamán, a tények nem teljes birtokában, az érintett nagyha-

talmak a saját érdekeik olvasatában egy eltúlzott, leegyszerűsített képet festettek az incidens-

ről. Propagandisztikus elemeket használva megosztották a saját verziójukat az egész világgal 

és elmagyarázták az embereknek a szándékos gyilkosság, vagy éppen a hősies önvédelmi ak-

ció létjogosultságát.142 Bár még mindig maradtak megválaszolatlan kérdések, a repülési adat-

rögzítő (fekete doboz)143 nemzetközi kiértékelése után egyre inkább nyilvánvaló, hogy a ta-

pasztalt pilóták durva navigációs hibája következtében a repülőgép eltért a hivatalos repülési 

tervben lekért és engedélyezett útvonaltól, amelynek következtében, valamint több más sze-

rencsétlen körülmény közrejátszásából adódóan a tragédia megtörténhetett.  

 

A KAL 007-es járat egyértelműen megsértette a szovjet légteret, és a Kamcsatka-félsziget 

felett kijelölt tiltott légtérben repült, és ezzel nemzetközi jogot sértett. A szovjet légierő ugya-

nakkor a megsemmisítés előtt elmulasztotta a repülőgép állami vagy polgári voltát minden 

kétséget kizáróan megállapítani és a nemzetközi, valamint a belső jog által előírt szabályokat 

betartani. A polgári repülésért felelős minisztérium által kiadott légi jármű elfogás esetén al-

kalmazandó eljárás – amelyet mind a polgári és a katonai pilóták, valamint a külföldi pilóták 

számára is hozzáférhetővé tesznek – a következő lépéseket írja elő. Rádión történő kommuni-

káció és összeköttetés létesítése (bármely frekvencián, beleértve a 121,500 MHz-es vész- és 

kényszerhelyzeti frekvenciát is), fényjelzések, vizuális, azaz szemmel látható jelzések leadása, 

mint például szárnybillegtetés. Mindezeket a figyelmet felkeltő cselekvéseket – a lehetőségek-

re tekintettel – addig szükséges folytatni, amíg azok elérik a céljukat és az elfogott gép pilótá-

ja reagál.144  

 

A minden kétséget kizáró azonosítás elmaradásának az oka valószínűleg az volt, hogy a szov-

jet légvédelem parancsnokságát nagyon szorította az idő. Az elfogó műveletek közben ugya-

nis a határsértő repülőgép a nemzeti légtér elhagyásához közeledett, ezért a továbbra is azono-

sítatlan repülőgépnek a saját terület felett történő elfogására nem maradt idő. Az ICAO jelen-

tése szerint
145

 a repülőgép az elfogás pillanatában bizonyíthatóan 21 tengeri mérföld távolság-

ra volt a legközelebbi szovjet szárazföldi alapvonaltól. A navigációs hiba következtében elté-

vedt, így a bajban levő polgári repülőgépet a végzetes találat az Ohotszki-tenger felett, nem-

zetközi légtérben érte. Az Ohotszki-tengert szinte minden irányból orosz terület veszi körül: a 

kontinens, a Kamcsatka-félsziget, a Szahalin-sziget és a Kuril-szigetek, de mégse minősül 

belvíznek (zárt tengernek), ebből kifolyólag orosz területnek, mert délen a tenger Hokkaidó 

szigetével – Japán területével – határos. Ennek következtében a fegyveres támadás abban a 

pillanatban már nem volt jogszerű, az erőszak alkalmazása pedig aránytalan volt, ezért a nem-

zetközi jog alapelvei és szabályai súlyosan sérültek.
146
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12. ábra. A Korean Air Lines 007-es járat útvonala 

 

 

 

Az utasok hozzátartozói a tragédia után beperelték a légiforgalmi térképet gyártó (Jeppesen 

Sanderson Inc.) céget, mert a térképek nem tartalmaztak kifejezett figyelmeztetést arra, hogy 

a szovjet légtér megsértése milyen következményeket von maga után. Ráadásul a térkép csak 

korlátozott légteret jelölt a veszélyes légtér helyett azon a helyen, ahol a légi jármű a tényle-

ges lelövése előtt haladt. A bíróság a felperesek keresetét elutasította, mert nem talált ok-

okozati összefüggést a baleset bekövetkezése és a térkép nem megfelelő szövegezése kö-

zött.
147

 A Boeing 707-es polgári repülőgépek bázisán kifejlesztett Boeing RC-135-ös négy 

hajtóműves amerikai felderítő repülőgépek a rendkívül védett térségekbe rendszeresen bere-

pültek, sorozatban megsértették a szovjet felségterületet, a nemzeti légteret, így joggal vélel-

mezhette a szovjet légvédelem, hogy az ellenséges erők egy újabb katonai célú felderítő repü-

lést hajtanak végre a térségben. 
 

Mit tehetünk a jog eszközeivel? Az ICAO jogalanyisága nemzetközi szervezetként részleges 

és származékos. Ennek következtében nincs hatósági, felügyeleti jogköre, sem jogképessége 

arra, hogy tagállamaival szemben közvetlen kényszerítő eszközöket vagy szankciókat alkal-

mazzon. Az ICAO mégis az egyetlen olyan szerv, amely a világ repülését érintő kérdésekre 

szabályozói funkciójánál fogva globálisan reagálni tud. Az ICAO Tanácsa megtette a szüksé-

ges lépéseket és megreformálta a polgári légi járművek elfogására és azonosítására vonatkozó 

nemzetközi szabályokat. Az ICAO előírta az óceáni útvonalakon közlekedő repülőgépek sze-

mélyzetének, hogy a helymeghatározás ellenőrzése céljából a partvonalat a meteorológiai 

radarjukkal állandó figyelemmel kövessék, forródrót-összeköttetés kiépítését követelte meg a 

Csendes-óceán északi medencéjében az amerikai, a szovjet és a japán légügyi hatóságok kö-

zött, és javaslatot tett a polgári és katonai légi járművek, illetve a légiforgalmi irányítók kö-
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zötti kommunikáció globális fejlesztésére.148  

 

Az ICAO-t gyakran érte az a vád, hogy mint politikai (a tagállamok érdekeit figyelembe vevő 

plenáris) szervezet lassan reagál,149 érthetően a nemzetközi közösség jelen esetben is érdemi, 

átfogó és gyors lépéseket sürgetett. Szükség volt egy olyan írott szabályra, amelynek nemzet-

közi szintű elismerése minden állam tekintetében a nemzetközi jog alapelveinek követése 

mellett legitimmé és jogilag kötelezővé teszi a szokásjogban eddig nem mindig érvényesülő 

gyakorlatot.  

 

A tragédiát követően az ICAO 25. rendkívüli Közgyűlésén (1984) a tagállamok végül egy-

hangúan elfogadták az Egyezményt kiegészítő 3. alcikk jegyzőkönyvét, annak négy alpontját:  

– A Szerződő Államok elismerik, hogy mindegyik államnak tartózkodnia kell a repü-

lésben lévő polgári légi jármű elleni fegyverhasználat alkalmazásától és azt, hogy az államok 

nem veszélyeztethetik a légi jármű elfogásakor a fedélzeten lévő emberek életét és a légi jár-

mű biztonságát.  

– A Szerződő Államok elismerik, hogy a szuverenitás gyakorlásaként minden állam 

jogosult a területe felett felhatalmazás nélkül repülő polgári légi járműnek valamely kijelölt 

repülőtéren történő leszállásának követelésére. Ha a tagállam megalapozott okból arra a kö-

vetkeztetésre jut, hogy a repülést az Egyezmény célkitűzéseivel összeegyeztethetetlen célra 

használják, akkor az ilyen légi járműnek a tagállam jogosult olyan utasítást adni, amellyel 

véget vet az ilyen jogsértéseknek. 

– Minden polgári légi jármű köteles eleget tenni az előző bekezdésnek megfelelően ki-

adott utasításnak és minden egyes Szerződő Állam köteles megalkotni nemzeti törvényeiben és 

rendeleteiben minden szükséges rendelkezést, amely kötelezővé teszi a fenti szabályoknak 

történő megfelelést. Minden egyes Szerződő Állam köteles súlyosan büntethetővé tenni ezen 

alkalmazandó törvények és rendeletek bárminemű megsértését, és az ügyet törvényei és rende-

letei szerint köteles az illetékes hatósága elé terjeszteni.  

– Minden egyes Szerződő Állam köteles megfelelő lépéseket tenni annak megtiltására, 

hogy a polgári légi járművet előre megfontoltan, az Egyezmény célkitűzéseivel összeegyez-

tethetetlen célokra használják. 

 

A szabály egyértelműen tiltja a fegyverhasználatot, de nem tiltja a repülésben lévő polgári 

légi jármű ellen – például elfogás esetén – az erő alkalmazását. A polgári légi jármű vadász-

gépekkel történő elfogása így jogszerű egészen addig, amíg az elfogó vadászgépek olyan cse-

lekményt nem hajtanak végre, amely veszélyt jelenthet az elfogott repülőgépre nézve. Ilyen 

fegyver alkalmazása nélküli cselekmény lehet például egy megleckéztetés, erőfitogtatás szán-

dékával végrehajtott veszélyes manőver.150 Alapkövetelmény, hogy az elfogást végző – az 

állam védelmét biztosító – erőknek az arányosság elvének figyelembevételével kell eljárniuk, 

mert az erő szükséges alkalmazására csak olyan mértékben kerülhet sor, amely a veszély elhá-
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rításhoz feltétlenül szükséges.151 Az erő alkalmazásának biztosítása mellett a jogalkotó a 

Szerződő Államok védelmi érdekei felé helyezi a legfontosabb alapcélt, a repülésbiztonságot. 

A légi jármű vezetője köteles annak az államnak a repülési szabályait tiszteletben tartani, 

amelyeknek a légterében tartózkodik. Amennyiben nem teljesíti az erre vonatkozó kötelezett-

ségeit, a területi államnak joga van a szabályokat megsértő személyekkel szemben belső joga 

alapján eljárást kezdeményezni, valamint megfelelő intézkedéseket foganatosítani. Ilyen cse-

lekménynek minősül az is, ha egy légi jármű engedély nélkül repül be egy idegen állam légte-

rébe, vagy nem azonosítja önmagát. Ebben az esetben az államnak az Egyezmény repülési 

szabályokról szóló 2. Függelékében részletesen meghatározott módon joga van a gép elfogá-

sára, azonosítására és leszállásra kényszerítésére, de erőszakot a jogsértő légi járművel szem-

ben nem alkalmazhat és pusztán az állam területi szuverenitására hivatkozva azt nem támad-

hatja meg.  

 

Az ICAO 25. rendkívüli Közgyűlésén meghozott módosítások a tagállamokat új eljárások 

bevezetésére kötelezték. A hasonló navigációs hibák elkerülése érdekében Ronald Reagan 

(1911–2004), az Egyesült Államok elnöke a tragédia után két héttel sajtóközleményében tu-

datta a világgal, hogy a titkos katonai fejlesztés alatt álló, az egész világra pontos mozgást 

lekövető Globális Helymeghatározó Rendszert (GPS) – kizárólagos hadászati alkalmazása 

helyett – a polgári légi közlekedés számára is elérhetővé teszik.
152

 Az amerikaiak által fejlesz-

tett műholdas GPS-rendszer lényegében háromdimenziós helymeghatározást, időmérést és 

sebességmérést végez a földön, vízen és levegőben. Pontossága méteres nagyságrendű, de 

differenciális mérési módszerekkel akár milliméteres is lehet. Az egész világot lefedő, a légi 

járművek pontos mozgását lekövető GPS-rendszer bevezetése óta garantálja, hogy ilyen mó-

don hasonló tragédiák újra ne történhessenek meg. A tagállamok által a végsőkig, egységesen 

támogatott új szabály 1984. május 10-én egyhangúan elfogadásra került, de hatálybalépéséhez 

egy jövőbeli feltételnek még teljesülnie kellett. Az ICAO rendkívüli Közgyűlése által elfoga-

dott szabály a Chicagói Egyezmény módosításával járt. Az Egyezmény szerint a módosítás 

azonban csak akkor lép hatályba, ha azt a Közgyűlés által meghatározott számú állam meg-

erősítette [94. cikk a)]. A Közgyűlés 102 Szerződő Állam ratifikálásában határozta meg a 

hatálybalépés feltételét, ezért erre a nagyon fontos aktusra még 14 évet kellett várni.  

 

A 3. alcikk végül Guinea és Kuba ratifikálásával 1998. október 1-jén lépett hatályba. A sors 

fintora, hogy Kuba a ratifikációt megelőzően 1996. február 24-én három fegyvertelen civil 

repülőgépet 20 tengeri mérföldre a kubai parttól – nemzetközi légtérben – megtámadott. A 

kis repülőgépek pilótáinak fő célja a nyílt tengeren menekülő emigránsok kutatása és menté-

se volt, amelyet nem nézett jó szemmel a kubai kormány. Nem véletlenül, a két Cessna 337 

típusú polgári repülőgépet a kubai légierő MIG 29-es vadászgépei lelőtték. Történt ez annak 

ellenére, hogy a kubai légiforgalmi irányítással a repülőgépek pilótái kapcsolatban álltak, a 

fedélzeti válaszjeladójuk működött, és a repülési szabályokat betartva a nemzetközi légtér-

ben repültek. Ez az incidens négy ártatlan civil halálát okozta. A harmadik repülőgépnek – a 

felhőzet álcázó hatását kihasználva – sikerült elmenekülnie. A megmenekült repülőgép piló-

tái a tragikus eseményről a nyilvánosságot tájékoztatták, és a hozzátartozók bírósághoz for-

dultak.153  
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Az ENSZ Biztonsági Tanácsa (SC) az eset kapcsán határozatot hozott és hangsúlyozta, hogy 

„elítéli a fegyver alkalmazását polgári légi jármű ellen, hiszen ez összeegyezhetetlen az embe-

riesség alapvető szabályaival, a nemzetközi szokásjogi szabályokkal, amelyet a Chicagói 

Egyezmény 3. alcikkébe, valamint az Egyezmény Függelékeiben rögzített Szabványok és 

Ajánlott gyakorlatokba foglaltak”.
154

 A határozat egyértelművé teszi, hogy az egyhangúan 

elfogadott 3. alcikk hosszúra nyúló ratifikálási folyamatának oka abban is keresendő, hogy az 

ICAO Közgyűlése már eleve egy, a szokásjogban érvényesülő normát foglalt nemzetközi sza-

bályba. 

 

Az Egyesült Államok végül nem ratifikálta a módosítást, pedig az egyik legfőbb kezdemé-

nyezője, aktív szereplője volt a javaslat elkészítésének. Az általános indokolás a mai napig az, 

hogy az Egyesült Államok hatóságai nem ismerik el vitás kérdésekben a Nemzetközi Bíróság 

(ICJ) kizárólagos joghatóságát. Az Egyezmény szerint ugyanis, ha a vitát nem lehet tárgyalá-

sok útján rendezni, akkor a vitás kérdést az abban érintett bármelyik állam kérésére az ICAO 

Tanácsa dönti el. Ilyenkor a Szerződő Állam az ICAO Tanács határozata ellen fellebbezhet és 

eseti választottbírósághoz vagy aNemzetközi Bírósághoz fordulhat.
155

 

 

3.4. A nemzeti légtér feletti átrepülés egyoldalúan megállapított külön díj-

szabása   

A Chicagói Egyezmény kifejezetten tiltja, hogy a tagállamok illetéket, díjat vagy egyéb térí-

tést állapítsanak meg kizárólag olyan jogcímen, hogy valamely Szerződő Állam légi járműve 

a másik állam területét átrepüli, oda berepül, vagy onnan távozik (15. cikk). Ez a tiltás a mai 

napig az Egyezmény egyik legtöbbet kritizált rendelkezése, mert vannak tagállamok, amelyek 

a nemzeti légterük egyes kijelölt útvonalainak a használatáért az egyébként járó 

léginavigációs díjak megfizetésén felül további átrepülési díjat állapítanak meg. Addig min-

den feltétel adott, míg az egyik tagállam légi járműve a tranzitjog gyakorlásával a másik tagál-

lam nemzeti légterét igénybe kívánja venni, mert joga van oda berepülni és leszállás nélkül 

átrepülni, de ha a légi jármű a tagállam nemzeti légterében kijelölt egyes útvonalak valame-

lyikét akarja a repülési tervben megjelölni, majd azon keresztül repülni, ahhoz további átrepü-

lési díj fizetésére lesz kötelezve. Az Egyezmény rendelkezésének határozott tiltása ellenére 

kérdésként merül fel, hogyan lehetséges ez? 

 

A Nemzetközi Légijáratok Átmenő Forgalmáról szóló (IASTA) Tranzitmegállapodáshoz tör-

ténő csatlakozással a tagállamok menetrendszerűen közlekedő légitársaságai alanyi jogon 

váltak jogosulttá a két tranzit szabadságjog használatára, így ezek gyakorlásához a menet-

rendszerű járatok esetében kétoldalú államközi légügyi megállapodások megkötésére és külön 

engedélyekre a csatlakozás tényénél fogva nem volt szükség. Az IASTA megállapodás 131 

szerződő országának listáján a kiterjedt szárazföldi területekkel rendelkező nagy nemzetálla-

mok egy részét (Brazília, Kanada, Kína, Indonézia, Oroszország) érdekes módon nem talál-

juk. A csatlakozás elmaradásának tényénél fogva ezen országok az átrepülési tranzitjogokat 

erős állami kontroll mellett, kizárólag kétoldalú tárgyalások útján biztosítják. Ennek oka, 

hogy a légügyi tárgyalásokon az érintett államok a tranzitjogok gyakorlásáért, vagyis a terüle-

tük feletti átrepülésért speciális díjat, illetéket állapítanak meg, és ezzel – a léginavigációs 

szolgáltatásokért fizetett alapdíjakon felül – plusz állami bevételekhez jutnak. Pontosan ezért 
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az IASTA megállapodáshoz a területileg nagyobb államok nem csatlakoztak, miközben bila-

terális alapon gazdasági előnyt kovácsoltak adottságaikból, hiszen a hosszú távú légijáratokat 

üzemeltető légitársaságok a rövidebb útvonalért inkább fizetnek, minthogy hosszabb útvona-

lon tegyék meg az utat a célállomás felé. Az egyezményhez történő csatlakozás elmulasztása 

tehát bizonyos esetekben tág lehetőséget biztosít a tárgyaló felek közötti kétoldalú légügyi 

egyeztetések során különböző üzleti megállapodásokra, alkukra. A Szerződő Államok egy 

része így tesz annak ellenére, hogy a Chicagói Egyezmény kifejezetten (expressis verbis) tiltja 

a tagállamoknak, hogy a légitársaságokat ilyen módon „megsarcolják”. A kiskapu a jogcím-

ben van, mert az érintett államok ezt a „pluszilletéket” nyilvánvalóan nem kizárólag azon a 

jogcímen kérik, hogy egy másik tagállam légi járműve területük felett átrepül. A jogcím csak 

jogászi kreativitás, majd megegyezés kérdése.  

 

A repülés hajnalán nem lehetett Európából a világ távoli pontjaira (és vissza) közvetlen járat-

tal repülni, legalább egy leszállásra szükség volt, mert a repülőgépek nem voltak képesek 

nagyobb távolságot megtenni. A leszállás Ázsia felé általában Moszkvában történt, így az 

orosz utasok felszállhattak a nemzetközi járatokra, mert az Aeroflot (AFL) kereskedelmi, ún. 

pool megállapodás keretében a külföldi légitársaságok repülőgépein (ún. hard-block) helye-

ket vásárolt és értékesített. Később a modernebb repülőgépek már nem szálltak le, de az ál-

lam és légitársasága nem mondott le ezen kereskedelmi tevékenységből származó bevételről, 

és más jogcímen megtartotta azt. Oroszország nemzeti légitársasága az Aeroflot (AFL) ezért 

az Európai Unióban bejegyzett légitársaságoktól – Európából úton Ázsiába – a szibériai terü-

lete feletti átrepülésért royalty jogcímen külön díjat szed, amely az Aeroflot bevételeként 

kerül könyvelésre. Az érintett közel húsz közösségi légitársaság évente – becsült számítás 

alapján – közel 400–500 millió USD közötti értékben fizet külön díjat, amely az orosz légi-

társaságot egyértelműen nyereségessé teszi. Az eljárás nemcsak nemzetközi jogot sért és 

diszkriminatív, hanem állandó tiltakozás tárgya a nemzetközi diplomáciai és légügyi kapcso-

latokban. Oroszország több nemzetközi szervezethez, így az Európai Polgári Repülési Kon-

ferencia (ECAC) államközi szervezetéhez sem csatlakozott, mert a tagság feltételéül szabott 

royalty fizetés eltörlését nem vállalta. Később Oroszország változtatott az álláspontján és a 

Kereskedelmi Világszervezet (WTO) 2012-ben megszerzett tagságának egyik feltételeként 

vállalta, hogy 2014-től átalakítja a befizetési mechanizmust (az orosz állam légiforgalmi 

szolgáltató társasága lett jogosult a pénz beszedésére), átláthatóbb kereteket biztosít, továbbá 

fokozatosan csökkenti és a valós költségekhez köti a befizetendő összeg nagyságát, majd a 

jövőben eltörli.156 Erre a lépésre azonban még nem került sor. 

 

A két szabadságjog-tranzitmegállapodás körüli problémák jól jelzik az ICAO mozgásterét és 

lehetőségeit szuverén tagállamaival szemben. Az ICAO a tagállamok sajátos politikai és gaz-

dasági érdekeit tiszteletben tartva nemzetközi szervezetként, annak származékos és korláto-

zott jogalanyiságából adódóan nem tud mindig hatékonyan és egységesen fellépni. Ez az 

egyik oka annak, hogy most sem sikerült elérni tagállamainál, hogy azok mindegyike csatla-

kozzon a polgári repülés szereplői számára fontos IASTA megállapodáshoz, amely nélkülöz-

hetetlen feltétele az iparág további fejlődésének. A nemzetközi polgári repülés sok esetben 

nagyhatalmi érdekek érvényesítésének színtere. Az erőteljes nemzetpolitikai érdekek, a régiók 

gazdasági folyamatai, valamint a globális gazdasági verseny hatásai alapjaiban határozzák 

meg a légi járműveket lajstromozó nemzetek repüléssel kapcsolatos stratégiai célkitűzéseit. 
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III. Fejezet 

4. A multilaterális közjogi szabályrendszer a nemzetközi 

légijogban  

A repülés biztonságának a második világháború óta tartó töretlen fejlődése elsősorban a bale-

setek és vészhelyzetek (repülőesemények) rendkívül alapos kivizsgálásának köszönhető. A 

kivizsgálásokból nyert tapasztalatok valamint a levont tanulságok szabályokká formálódtak és 

technikai megoldásokká váltak, amelyek mind lehetővé tették a repülés világméretű elterjedé-

sét. Ma már valóban legalább húszszor biztonságosabb repülőgéppel utazni, mint a sugárhaj-

tású (jet) korszak kezdetén. A világ légi közlekedésének nagykönyvében a repülésbiztonság 

vérrel írt, legfontosabb fejezet, amelyet a repülés kivételes és mindennapi hősei jegyeznek. A 

III. fejezetben kerül kibontásra az iparág két legnagyobb kihívása: a repülésbiztonság és a 

légiközlekedés-védelem, amelyek egy rendkívül szigorú, az egész világot átfogó, többoldalú, 

a repülés minden területére kiterjedő szabályrendszerben jelennek meg. Ezt a követelmény-

rendszert egy globális csúcsszervezet, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet hozza meg és 

foglalja egységbe.  

 

4.1. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) 

Az ICAO a nemzetközi polgári légi közlekedés államközi szintű csúcsszervezete, az ENSZ 

szakosított intézménye. Az ICAO az egyetlen globális szervezet, amely szabályozói és végre-

hajtói funkciójánál fogva – elsősorban a tagállamok együttműködésére alapozva – a nemzet-

közi polgári repülés biztonságának és védelemének a legmagasabb fokú általános érvényesü-

lését biztosítja az egész világon. Az ICAO legfőbb célja az, hogy átfogó nemzetközi szabály-

rendszer megteremtésével elősegítse az egységes repülésbiztonsági követelmények maradék-

talan betartását, mert egy bizonyos fokú fejlettségre és a szabályok tagállamok által történő 

követésére a nemzetközi polgári repülés biztonságos tervezéséhez és végrehajtásához, vala-

mint hatékony fejlesztéséhez a repülés minden területén állandó jelleggel szükség van. A fej-

lett és a kevésbé fejlett országok közötti műszaki, technikai különbségekből adódó eltérések-

nek a repülés adta eszközökkel történő csökkentésében, a nemzetközi jog általános alapelvei-

nek az érvényre juttatásában az ICAO jelentősége egyetemes. A szervezet létjogosultságát és 

a nemzetközi közösségben, valamint a polgári repülésben betöltött globális vezető szerepét – 

egyhangúlag – minden nemzet elismeri.  

 

Az ICAO mindent megtesz azért, hogy olyan repülési környezetet teremtsen, amelyben a re-

pülésbiztonság és a légiközlekedés-védelem a legmagasabb fokon érvényesül. Ezen célok 

elérése érdekében minden egyes tagállam légi közlekedési szereplőinek (kiemelten a repülés 

végrehajtásában jeleskedő légitársaságoknak, repülőtereknek és légiforgalmi szolgáltatóknak) 

az egységes szabályok szigorú betartása mellett hatékonyan kell üzemelnie és együttműköd-

nie. Az államok között azonban mindig voltak és lesznek különbségek. Ezek a főként gazda-

sági, társadalmi és politikai különbségek a légi közlekedési iparágban zajló folyamatokra, a 

kereskedelmi tevékenység alakulására igen jelentős hatással bírnak. A szétszabdalt, 

fragmentált világban a gazdasági olló egyre nagyobbra nyílik, ezért a nemzetközi közösségre, 

benne a polgári repülésben érdekelt szereplőkre és az ICAO-ra újabb feladatok megoldása 

vár. Ilyen kiemelt feladat a nemzeti légterek egységesítése. Jó példa erre, a valóban fejlett és 

teljesen liberalizált Európai Unió egységes légi közlekedési piaca, amelyet az uniós államok 
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nemzeti légterei szétszabdalnak, mert ahányszor egy légi jármű belép valamelyik állam légte-

rébe, az adott ország légiforgalmi irányítói szervezetével együttműködve, mindig az adott 

ország szabályaira épülő (ICAO előírásoknak megfelelő) működési követelményeknek, föld-

rajzi sajátosságoknak megfelelően kell folytatnia a repülést. A nem egységes légtér költséges, 

repülésbiztonsági és kapacitási problémákhoz vezet. Az Európai Unió légterében a rendszer 

nem kellő hatékonysága mintegy ötmilliárd eurós veszteséget generál évente, amelyből egy-

milliárd euró a széttöredezettség következményéből adódik.157 Az ICAO világszinten ponto-

san ezért támogatja azt a koncepciót, amelynek végső célja az egész világra kiterjedő, egysé-

ges globális égbolt létrehozása. 

 

Az ICAO legfőbb célja, és egyben feladata, hogy fejlessze a nemzetközi repülés elveit és mű-

szaki színvonalát, valamint elősegítse a nemzetközi légi közlekedés tervezését és fejlesztését. 

Ennek érdekében az ICAO mindent megtesz azért, hogy 

a) világszerte biztosítsa a nemzetközi polgári repülés biztonságos és rendszeres fejlő-

dését;  

b) a békés felhasználás érdekében ösztönözze a légijármű-tervezés és -üzemeltetés tu-

dományát;  

c) ösztönözze a repülőútvonalak, repülőterek és repülési berendezések fejlesztését;  

d) eleget tegyen a népek biztonságos, rendszeres, hatékony és gazdaságos légi közle-

kedés iránti szükségletének; 

e) meghiúsítsa az észszerűtlen verseny okozta gazdasági pazarlást;  

f) biztosítsa, hogy a Szerződő Államok jogait teljes mértékben megtartsák, és minden 

Szerződő Állam megfelelő lehetőséget kapjon nemzetközi légijáratok fenntartására;  

g) elkerülje a Szerződő Államok közötti megkülönböztetést;  

h) elősegítse a nemzetközi polgári légi közlekedés biztonságát; és 

i) általában elősegítse a nemzetközi polgári repülés sokoldalú fejlődését (44. cikk). 

Az Egyezmény a nemzetközi jog általános alapelveit érvényre juttatva egyértelműen 

fogalmaz a szervezet legfontosabb célkitűzéseiről, feladatairól.  

 

Ezen jól megfogalmazott egyetemes célok elérését az ICAO akként valósítja meg, 

hogy  

I. a tagállamok együttműködését nemzetközi szervezetként segíti; 

II. a nemzetközi polgári repülés egységes Szabványait és Ajánlott gyakorlatait megal-

kotja; és 

III. a Szabványok és Ajánlott gyakorlatok átfogó végrehajtását felügyeli. 

(Ezen hármas egység bemutatása, lényegében az ICAO szervezete és működése az 5., 

6. és 7. fejezetekben kerül kibontásra.)  

 

Az ICAO célkitűzése és küldetése abból a célból került külön, az Egyezmény 44. cikkében 

foglaltakon túl intézményi szinten megfogalmazásra, hogy befolyásolja a döntéshozatali mec-

hanizmust és hatást gyakoroljon az ICAO titkárság szellemiségére és mindennapi munkájá-

ra.158 Ennek alapján az ICAO célkitűzése, hogy a globális polgári repülés rendszerének fenn-

tartható növekedése megvalósuljon; míg a küldetése, hogy a nemzetközi polgári légi közleke-

désben az államok globális fórumaként szolgáljon. Az ICAO mint az államok globális fóruma 
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 GYÁRFÁS Enikő: Was there a need to establish the Network Manager function for the future ATM European 

network? Why? EUROCONTROL as one of the essentials to improve the pan-European ATM network. (MBA 
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158
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vezérelveket alakít ki, szabványokat hoz létre, elvégzi a tagállamok felügyeleti képességét 

vizsgáló megfelelőségi auditokat, miközben segítséget nyújt, tanulmányokat és elemzéseket 

készít, valamint hatékonyan hozzájárul a légi közlekedés teljesítményének a növeléséhez a 

tagállamok és az iparág szereplőinek együttműködésén keresztül. 

 

A fentiekben megfogalmazott célok és feladatok az ICAO két fontos szerepét emelik ki: egy-

részt az ICAO a nemzetközi polgári repülés globális fórumaként szolgál és ebben a minősé-

gében minden tagállam számára betartandó szabályokat hoz, majd ezek végrehajtását – a tag-

államok fejlettségére tekintet nélkül – ellenőrzi és szükség esetén számon kéri; másrészt az 

ICAO a fenntartható fejlődés és növekedés zálogaként a fejlődő világ országainak mentora, 

támasza és egyben védelmezője. 

 

Kell a segítség, mert a fejlődő országok – az ENSZ hivatalos terminológiával élve a kevésbé 

fejlett országok – nem képesek a gyors technikai fejlődéssel, gazdasági változásokkal állan-

dóan lépést tartani, ezért számukra az ICAO minden más felett álló nemzetközi szervezetként 

legfőbb garanciát jelent a jogaik érvényesítésére és védelmére. Elvárásuk érthető és jogos, 

mert valójában hatékony segítséget és iránymutatást csak az ICAO-tól kaphatnak. Ezen or-

szágok felzárkóztatása, támogatása kulcsfontosságú, amelyre jó példaként szolgál az egysé-

gest piacot megvalósító Európai Unió helyzete. Ha a példa kedvéért az Európai Uniós orszá-

gokat elméletben kiemelnénk a nemzetközi polgári repülés globális rendszeréből, akkor ebben 

az elméleti esetben a légi közlekedési szolgáltatók Unión belüli biztonságos üzemelése to-

vábbra is biztosított lenne, sőt még az ICAO-ra sem lenne szükség. Az EU-nak ugyanis saját 

jogrendszere van, amely központosított (centralizált) jogalkotás eredménye, továbbá a repü-

lésbiztonságáért felelős közös Európai Repülésbiztonsági Ügynökséggel (EASA)159 is rendel-

kezik, amely általában szigorúbb követelményeket ír elő a tagországoknak, mint az ICAO. A 

szabályok végrehajtását az EU állandóan ellenőrzi és eltérés esetében a hiányosság kijavítását 

több lépcsőben, ún. kötelezettségszegési (infringement) eljárás során kikényszeríti. Az Euró-

pai Bizottság, amely az uniós jog végrehajtásáért, érvényesüléséért felelős szupranacionális 

bürokrácián alapuló intézmény, valóban képes hatékonyan az eltéréseket kijavíttatni és a sza-

bályokat nem betartó tagállamokat számon kérni. Erre az ICAO nem képes, mert az akaratát 

nem tudja ilyen nagyfokú mértékben a szuverén tagállamai felett kötelezően érvényesíteni. 

Lényeges szempont még, hogy az európai repülés kiforrott szervezeti háttérrel rendelkezik: 

létezik az EU tagállamait is tömörítő 44 tagállamból álló kormányközi szervezet, az Európai 

Polgári Repülési Konferencia (ECAC), amely összehangolja a polgári légi közlekedés irány-

elveit és gyakorlatait, valamint ugyancsak kormányközi szinten az Európai Szervezet a Légi-

közlekedés Biztonságáért (EUROCONTROL).160 Egyszóval megtalálható mindaz a fejlett 

intézményi háttér és átfogó szabályozói rendszer, amely képes lenne helyi szinten az ICAO 

szervezetét kiváltani. (Itt emelendő ki, hogy az uniós jog nem nemzetközi jog, hanem új és 

önálló jogrendszer.)161 Ez az elméleti konstrukció azonban a gyakorlatban nem valósítható 

                                                           
159

 Az Európai Unió 2002-ben létrehozott ügynöksége az EASA, a repülésbiztonságért felelős szerv, az európai 

közjogi szabályok alatt álló önálló jogi személy. Az Európai Parlament és a Tanács 216/2008/EK rendelete a 

polgári repülés területén történő szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról (HL L 

79., 2008. március 1.). 
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 Az EUROCONTROL az európai polgári és katonai légi forgalom irányításáért felelős kormányközi szervezet, 
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meg. Egyszerűen azért nem, mert a repülés globális iparág. A globális világban a repülés 

nemzetközi láncolata csak annyira tud erős lenni, amennyi a benne található leggyengébb 

láncszem ereje. Vagyis minden tagállam számít, az ICAO által előírt szabályokat mindenütt 

követni kell, ez egyben az alfája és az omegája a globális repülésnek. Ha az unión kívüli har-

madik országokat az ICAO nem támogatná és az egységes szabályok betartását nem követel-

né meg, akkor csak nagyon nagy kockázatok árán lehetne a kevésbé fejlett világban a közös-

ségi légitársaságoknak biztonságosan üzemelniük. Ez nyilvánvalóan senkinek sem érdeke. Az 

Európai Uniónak az ICAO-nál sokszor szigorúbb légi közlekedéssel kapcsolatos szabályait az 

egész világra ugyanakkor nem lehet egyoldalúan kiterjeszteni, mert erre csak egy megfelelő 

jogosítványokkal rendelkező világszervezet lehetne képes, mint maga az ICAO.  

 

Annak érdekében, hogy az ICAO a kitűzött céljait elérje, a Közgyűlés háromévenként megha-

tározza a szervezet átfogó, stratégiai céljait, amelyek hosszú idő óta három alapérték köré 

csoportosulnak: repülésbiztonság, légiközlekedés-védelem és környezetvédelem.  

Az ICAO később stratégiai céljait bővítette és azokat öt nagy csoportra osztotta:  

– Repülésbiztonság (safety) 

A légi közlekedésben ez mindig és minden körülmények között a legfontosabb szem-

pont. A repülésbiztonság mindenekfelett áll és prioritása megkérdőjelezhetetlen. Kompro-

misszum tárgya soha nem lehet. A repülésbiztonság tényeken alapul, mérhető és az iparág 

megítélésének az egyik legfontosabb mutatója. A repülés a világon egyedülálló biztonsági 

mutatókkal bír, amelyek alapja az ICAO átfogó szabályozói tevékenysége, a meghozott nem-

zetközi szabályok nemzeti szintű átültetése és azok következetes végrehajtása, valamint a 

tagállami légügyi hatóságok felügyeleti képességének fokozott ellenőrzése.  

– Légi forgalom-kapacitás és hatékonyság 

A légtér és a repülőterek telítettsége egyre nagyobb kapacitási problémákat okoz a 

szolgáltatóknak és az utasoknak. Az ICAO ezért szorgalmazza a légi forgalom és a repülőte-

rek hatékonyabb üzemelése céljából új eljárások bevezetését és infrastrukturális fejlesztések 

elindítását.  

– Légiközlekedés-védelem (security) és az egyszerűsítés 

A védelem magas szinten tartása egyre nehezebb kihívást jelent a tagállamok számára. 

A polgári repüléssel kapcsolatos jogellenes cselekmények újabb területeken, más és más el-

követési móddal és elkövetői magatartással jelennek meg. Az ICAO védelmi programjai és 

auditjai támogatást biztosítanak a tagállamoknak ebben a folyamatos harcban. Az egyszerűsí-

tés pedig kiváló eszköz arra, hogy minden eljárás hatékonyan szolgálja az üzemelés biztonsá-

gos és akadálymentes végrehajtását. 

– A légiszállítás gazdasági fejlődésének elősegítése 

Az ICAO szabályozói funkciójánál fogva olyan szállítási környezet kialakítását céloz-

za meg, amelyben az eltérő fejlettségű és különböző piaci részesedéssel, lehetőségekkel ren-

delkező országok szolgáltatói érdekeltek legyenek a verseny kibontakozásában, a kölcsönös 

piacra jutásban, az igazságos adózásban, a hatékony üzemelés és az együttműködés megte-

remtésében.  

– Környezetvédelem 

A környezetszennyezés problémájára, annak az egész világot érintő természetére te-

kintettel az ICAO a globális válaszadásban érdekelt. Az ICAO ezen kiemelt stratégiai cél 

megvalósítása érdekében egyre szigorúbb szabályokat hoz és követel meg a hajtóművek 

károsanyag-kibocsátása és a repülőgépek zajszennyezésének csökkentése területén.  

 

A közös cél megvalósítására a Szerződő Államok együttműködésre kötelezik magukat annak 

érdekében, hogy a lehető legnagyobb egységességet biztosítsák a légi járművekre, a személy-

zetre, a légi utakra és a kiegészítő szolgálatokra vonatkozó szabályok, szabványok, eljárások 
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és szervezési feladatok tekintetében és minden olyan kérdésben, amelyben az egységesség 

könnyíti és fejleszti a repülést (37. cikk). A globális világban a polgári repülés komplex sza-

bályrendszerének a harmonizációja és egyszerűsítése alapkövetelmény. Az ICAO mint nem-

zetközi szabályozói fórum azonban – a politikai és gazdasági érdekekkel átszőtt légi közleke-

dés speciális környezetében – nem mindig tud megfelelő választ adni ezekre a kihívásokra. 

Ennek egyik fő oka, hogy az államok sajátos politikai és nemzetgazdasági értékrendszere, 

valamint a légi közlekedési iparág szolgáltatóinak a nyereség termelésére irányuló piaci alapú 

versenye sok esetben nem találkozik egymással. A politikai akarat az egyre inkább elterjedő 

piaci alapon történő nyitások ellenére még mindig meghatározó a légi közlekedésben. A poli-

tika befolyása megkérdőjelezhetetlen, hatása nyilvánvaló az iparág további fejlődésére és bi-

zony sokszor áll győzelemre a kereskedelmi érdekek piaci alapon történő érvényesülésével 

szemben. E bonyolult érdekrendszerben kell az ICAO-nak a légügyi diplomácia főszereplője-

ként, egyfajta politikusi szereplőként, a szakma legmagasabb szintű képviselőjeként egységet 

teremtenie, mindig szem előtt tartva a legfontosabb célt: a repülés átfogó biztonságát. 

 

5. Szervezet és működés 

5.1. Jogképesség 

Az ICAO minden Szerződő Állam területén olyan jogképességet élvez, amelyre feladatainak 

ellátásához szüksége van. Mindenütt, ahol az érdekelt állam alkotmányával és törvényeivel ösz-

szeegyeztethető, az ICAO számára teljes jogi személyiséget kell biztosítani (47. cikk). Az ICAO 

nemzetközi szervezetként korlátozottan lehet jogok és kötelezettségek alanya. Jogképességét 

származékos módon a nemzetközi jog biztosítja, elsődlegesen az ENSZ Alapokmányban fog-

laltak alapján, amelyben az ICAO mint szakosított intézmény nyer elismerést.162 Ennek alap-

ján az ICAO – önállóságát megőrizve – szerződésben áll az ENSZ szervezetével, annak Gaz-

dasági és Szociális Tanácsával, a montreali székhelyből adódóan pedig a kanadai kormánnyal, 

amely biztosítja a repülési szervezet jogi személyiségét és a feladatok ellátásához szükséges 

teljes diplomáciai mentességet és védelmet.  

 

5.2. Csatlakozás  

A Chicagói Konferencián és a konferencia zárása után az Egyezményhez csatlakozott államok 

a csatlakozás tényénél fogva az akkor még nem hatályos Egyezmény részeseivé váltak. Az 

Egyezmény hatálybalépéséhez további feltételként szerepelt, hogy az Egyezményt aláíró Ál-

lamok megerősítő nyilatkozatot tegyenek. A Chicagói Egyezmény hatálybalépéséhez a hu-

szonhatodik állam megerősítő okiratának163 a letétbe helyezésére, valamint a letétbehelyezés 

időpontjától számított további harminc napra volt szükség [91. cikk b)]. 

 

Spanyolország kormánya 1947. március 5-én huszonhatodik államként csatlakozott az 

Egyezményhez, így az kereken harminc nap múlva, 1947. április 4-én hatályba lépett. Erről a 

tényről az Egyesült Államok kormánya, mint az Egyezmény kijelölt letéteményese az összes 

aláíró és csatlakozó államot értesítette [91. cikk c)]. 

                                                           
162

 Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya – A nemzetközi gazdasági és szociális együttműködés, 57. cikk és a 

Gazdasági és Szociális Tanács, 63. cikk, 1956. évi I. törvény. 
163

 A megerősítő okiratot az Egyesült Államok kormányának a levéltárában kell letétbe helyezni, amelynek idő-

pontjáról az Egyesült Államok kormánya az összes aláíró- és csatlakozó Államot értesíti. Chicagói Egyezmény, 

Az Egyezmény megerősítése [91. cikk a)]. 
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A Chicagói Egyezmény hatálybalépését követően a Szerződő Államok kidolgozták a szerve-

zet működési programját és az ICAO székhelyéül a kanadai Québec tartomány legnagyobb 

városát, Montrealt választották. Mivel a Chicagói Egyezményhez csak államok csatlakozhat-

nak, ennek következtében a nemzetközi kormányközi vagy nem kormányközi szervezetek, 

valamint a regionális gazdasági integrációs szervezetek (REIOs) legfeljebb (mint például az 

Európai Unió) megfigyelői státusszal rendelkezhetnek. A csatlakozáshoz – az akkori háborús 

viszonyokra tekintettel – speciális feltételt szabtak a Szerződő Államok: az Egyezményhez az 

Egyesült Nemzetek tagjai és a velük társult államok, valamint azok az államok csatlakozhat-

nak, amelyek a II. világháborúban semlegesek maradtak [92. cikk a)]. 

Mit jelent ez a történelmileg idejétmúlt szabály, amely még mindig hatályban van? 

Gyakorlati szempontból annyit, hogy a háború árnyékában született Egyezmény teljes revízió-

ra és modernizálására szorul, de ezt az átfogó szabályalkotási munkát a nemzetközi közösség 

évtizedek óta halogatja. Jogi szempontból pedig azt, hogy azok az államok, amelyek nem tag-

jai az ENSZ szervezetének, az ICAO-ban ne szerezhessenek a csatlakozás tényénél fogva 

tagságot. Így azoknak az államoknak, amelyek nem tagjai az ENSZ-nek és nem társult álla-

mok vagy a háborúban nem voltak semlegesek, az Egyezményhez történő csatlakozása csak 

az ENSZ szervezet jóváhagyásával és az ICAO Közgyűlés négyötödének a szavazatával, to-

vábbá a Közgyűlés által megállapított feltételek teljesítése útján válik csak engedélyezhetővé, 

feltéve, hogy a felvételhez a felvételét kérő állam által a II. világháborúban meghódított vagy 

megtámadott másik állam hozzájárul (93. cikk). 

 

Az előbbi rendelkezés lényegében Francisco Franco (1892–1975) tábornok által vezetett Spa-

nyolország ellen irányult. Spanyolország azonban, stratégiailag fontos, nagy kiterjedésű terü-

lete és egyéb előnyös helyzete következtében jelentős szerepet játszott és játszik ma is a légi 

közlekedésben. Nem volt kérdés tehát, hogy a spanyolok csatlakoznak a Chicagói Egyez-

ményhez. Ugyanakkor az 1947-ben megszerzett ICAO tagságon túl Spanyolország az ENSZ 

tagságát azonban csak később, 1955-ben tudta megszerezni, mert a katonai diktatúra és a II. 

világháborús német szimpatizáns szerepvállalás, valamint a falangista politika Spanyolorszá-

got az akkori világban elszigetelte. Főként ebből eredt akkoriban az ENSZ tagállamainak 

szembenállása és bizalmatlansága Spanyolországgal szemben. 

 

Az ICAO első Közgyűlésén (1947) módosították először a Chicagói Egyezmény szövegét, 

mert az ICAO az ENSZ szakosított intézményévé vált, ezért az ezzel járó követelményeket az 

Egyezményben meg kellett jeleníteni. Ezen felül az Egyezményt a Közgyűlés új alcikkel:164 a 

kizárás és a felfüggesztés intézményeivel egészítették ki: a fentiekben tárgyalt 91–93. cikke-

ket figyelmen kívül hagyva, 

– annak az államnak, amelynek Kormányát az ENSZ Közgyűlés javaslatára kizárják165 

olyan nemzetközi szervezetből, amelyet az ENSZ alapított, vagy amely később ennek 

szervezetévé vált, az ICAO-tagsága is megszűnik.  

Annak az államnak, amelyet kizárnak az ENSZ-ből, az ICAO-tagsága is megszűnik, 

kivéve, ha az ENSZ Közgyűlése kizárási határozatában ennek ellenkezőjét ajánlja 

[93/A. cikk 1. és 2. a)]. Az az állam, amelynek az ICAO-tagsága az első pontban fog-

laltak értelmében megszűnik, az ENSZ Közgyűlésének jóváhagyásával ismét tagja le-

                                                           
164

 Protocol Related to an Amendment Convention on International Civil Aviation signed at Montreal on 27 

April, 1947 (1961. március 20-án lépett hatályba).  
165

 Az Egyesült Nemzeteknek azt a tagját, amely az Alapokmányban foglalt elveket következetesen megsérti, a 

Közgyűlés a Biztonsági Tanács javaslatára a Szervezetből kizárhatja. Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya, 6. 

cikk; 1956. évi I. törvény. 
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het az ICAO szervezetének, ha ezt az ICAO Tanács tagjainak többsége javasolja és 

jóváhagyja [93/A. cikk b)]. 

– Ha az ICAO tagjának az ENSZ tagságából folyó jogait és kedvezményeit felfüggesz-

tették,166 akkor az ENSZ kérésére a tagállamnak az ICAO-tagságból eredő jogait és 

kedvezményeit is fel lehet függeszteni [93/A. cikk c)]. 

Az ICAO-nak ezekben a kérdésekben nincs különösebb mozgástere, mert ez utóbbi rendelke-

zések alkalmazásához előzetesen az ENSZ szervezet megfelelő intézkedése szükséges. A 93. 

alcikk szabályainak gyakorlati alkalmazására az ICAO történetében soha nem került sor.  

 

Még annak ellenére sem, hogy a Kínai Köztársaságot – az ENSZ határozata
167

 alapján – 1971-

ben kizárták az ENSZ szervezetéből, majd a fenti szabályok alapján pedig az ICAO-ból. Kínát 

már a kezdetektől az ENSZ-ben és az ICAO-ban Kína néven a Kínai Köztársaság képviselte. 

A kínai polgárháború lezárásával a kontinentális Kína népi ellenőrzés alá került, és a köztár-

sasági erők Tajvan szigetére szorultak. Később Tajvan helyét – törvényes keretek közt – az 

ENSZ-ben és annak Biztonsági Tanácsában (SC), valamint az ICAO-ban az egy Kínát képvi-

selő Kínai Népköztársaság vette át. Kína tagsága és képviselete a nemzetközi szervezetekben 

ezzel jogfolytonos maradt,
168

 a tagságból eredő jogok és kötelezettségek hordozója a népi 

Kína lett, így lényegét tekintve kizárás nem történt. A Kínai Népköztársaság Kormánya 1974. 

február 15-én, több mint két évvel Tajvan kizárása után levelet írt az ICAO-nak, amelyben 

értesítette a Főtitkárt, hogy „a Kínai Népköztársaság Kormánya arra az elhatározásra jutott, 

hogy elismeri a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezményt, amelyet a Kínai Köztársa-

ság 1944. december 9-én aláírt, és amelyet megerősítés céljából 1946. február 20-án letétbe 

helyezett”. 

 

Az Egyezményhez történő csatlakozás és az Egyezmény felmondása az Egyesült Államok 

kormányához intézett értesítéssel történik. 

– A csatlakozás az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított harmincadik napon 

lép hatályba [92. cikk b)]. 

– A felmondás pedig az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított egy év múlva 

lép hatályba és csak a felmondó államra vonatkozik (95. cikk). 

Az Egyezmény felmondására bármely Szerződő Állam jogosult az Egyezményhez történő 

csatlakozás hatálybalépéstől számított három év elteltével. A csatlakozás és a felmondás 

tényéről az Egyesült Államok az összes Szerződő Államot értesíti.  

 

5.3. Tagállamok 

A Chicagói Egyezmény
169

 hatálybalépésekor (1947. április 4.) az ICAO 26 tagállamot szám-

lált és létszáma hét évtized alatt 192 tagállamra bővült.
170

 E növekedés jól jelzi a világ légi 
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 A Szervezetnek azt a tagját, amely ellen a Biztonsági Tanács megelőző vagy kényszerítő intézkedéseket fo-

ganatosított, az ENSZ Közgyűlés a Biztonsági Tanács javaslatára tagsági jogainak és kiváltságainak gyakorlásá-

tól felfüggesztheti. E jogoknak és kiváltságoknak a gyakorlását a Biztonsági Tanács állíthatja helyre. Az Egye-

sült Nemzetek Alapokmánya, 5. cikk; 1956. évi I. törvény. 
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 Restoration of the lawful rights of the People’s Republic of China in the United Nations – UN General As-

sembly Resolution, 2758 (XXVI), 25 October, 1971.  
168

 Satus of Chicago Convention, list based on information received from the depositary, the Government of the 

United States of America. ICAO website, 4. o., para. 1.  
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 Kihirdette a nemzetközi polgári repülésről szóló 1971. évi 25. tvr., módosította a 2007. évi X. törvénnyel. 
170

 Az ICAO-hoz 2011. október 11-én csatlakozó 191. tagállam Dél-Szudán volt, amely 2011. július 9-én vált 

függetlenné. Tuvalu (Polonézia), a világ negyedik legkisebb állama (a szigetország összesen 26 km2 területen 

fekszik) 2017. november 18-én lett 192. tagállama az ICAO-nak. 
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közlekedésének jövőjét formáló, annak globális szabályait megalkotó államközi szervezet 

jelentőségét. Az ICAO a világ egyik legnagyobb taglétszámú nemzetközi szervezete: 1961–

1970 között 54 állam csatlakozott az ICAO intézményéhez. Magyarország 1969. október 30-

án helyezte letétbe a csatlakozásról szóló okiratot. A csatlakozás történelmi jelentősége mel-

lett érdemes kiemelni, hogy a magyar tagság a Szovjetuniónak az ICAO-ba történő felvétele 

előtt valósult meg. A tagság lehetőséget adott arra, hogy szélesebb körben és teljesebb mér-

tékben felhasználói legyünk a műszaki haladás világviszonylatban jelentős eredményeinek, és 

aktívan részt vehessünk a nemzetközi légi közlekedés szabályainak kidolgozásában.
171

 

 

A Szovjetunió felbomlásával 14 új tagállama lett az ICAO-nak, majd Jugoszlávia és Csehsz-

lovákia szétesése
172

 gyarapította látványosan a tagállamok létszámát. Mivel az ICAO célja a 

nemzetközi közösség érdekeivel összeegyeztethető és követhető, ezért szinte minden állam 

csatlakozott a Chicagói Egyezményhez. Természetesen vannak indokolható kivételek, így 

nem tagja az ICAO-nak a Vatikán, Koszovó, Tajvan és Liechtenstein.  

 

A Föld hatodik legkisebb állama, Liechtenstein hivatalosan nem tagja az ICAO-nak. A Svájci 

Államszövetséggel 1923. március 29-én kötött szerződés értelmében Liechtensteint a nemzet-

közi szervezeteknél Svájc képviseli. A svájci kormány minisztere 2014. július 20-án hivatalo-

san kijelentette, hogy Liechtensteinnel megegyeztek abban, hogy Liechtenstein területén a 

jövőben a Chicagói Egyezmény szabályait alkalmazzák. Liechtensteinnek nincs hadserege, 

sőt repülőtere sem, így a védelem szervezését és a légi közlekedéssel kapcsolatos igazgatását 

a Svájci Államszövetség látja el.
173

 

 

Összehasonlításul: az Egyesült Nemzetek Szervezetének, az ENSZ-nek 193 tagállama van, 

amelynek nem tagja, úgymint az ICAO-nak a Vatikán, Koszovó és Tajvan.  

A 23 milliós lakossal rendelkező Tajvan a nemzetközi polgári repülésben és a régió légi köz-

lekedésében kiemelkedő jelentőséggel bír (évente több mint 1,5 millió légijárat irányítását 

látja el a légterében), mégsem tagja az ICAO-nak, sőt megfigyelői státusszal sem rendelke-

zik. Bár az ICAO mindig a legnagyobb fokú egységesítésre és együttműködésre törekszik, 

ennek ellenére Tajvan az ICAO-ban nem játszik szerepet. Mindennek oka az „egy Kína léte-

zik” elv következetes betartása a népi Kína részéről, amely politikai alapon blokkolja az or-

szág együttműködését az ENSZ szervezetekkel, így köztük az ICAO-val. Az Egyesült Álla-

mok korábbi elnöke Barack Obama jogszabályi szinten174 támogatta Tajvan megfigyelői 

státuszának megadását az ICAO Közgyűlésein és diplomáciai szinten kezdeményezte – Ka-

nadával, Ausztráliával és az Európai Unióval szövetségben – az ICAO Tanács elnökénél a 
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 SKONDA Ödön – PÁKAY András: Az ICAO szervezetének és tevékenységének alapelvei. Budapest, 1973. 14., 

100. o. 
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 Csehszlovákia egyedüliként a közép- és kelet-európai régióból alapító tagja az ICAO-nak, ennek következté-

ben komoly szerepet játszott a nemzetközi polgári repülés szervezésében. A régióból egyedüliként 11 alkalom-

mal (azaz több mint 30 éven át) – egészen az ország felbomlásáig – Csehszlovákia volt az ICAO Tanácsának 

tagja. Az 1993. január 1-jén történt szétválással, Csehországot és Szlovákiát az ICAO 30. rendkívüli Közgyűlé-
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térség további képviseletének biztosítása érdekében szövetségbe léptek a környező országokkal. ICAO As-

sembly 35th Session, Executive Committee, Agenda item 5., Election of Contracting States to be represented on 

the Council. A38-WP/1., 2013. 
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 NDIKUM, Philip Forsang – NDIKUM, Serge-Delors: Encyclopedia of International Aviation Law. Vol. 2. 

Trafford, 2014. 654. o. 
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 USA Public Law 113–17, 113th Congress. 12 July, 2013 H.R.1151. Taiwan observer status. 
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folyamat felgyorsítását. A nagy erőfeszítések eredményeként az ICAO Tanács elnökének 

baráti meghívására Tajvan képviselői megfigyelőként, Kínai Tajpej néven jelen lehettek a 

Montrealban tartott ICAO 38. Közgyűlésén (2013).175 Az ICAO 39. Közgyűlésére (2016) 

azonban Tajvan képviselői már nem kaptak hivatalos meghívást, sőt elutasításra találtak. A 

tajvani delegáció ennek ellenére mégis elutazott Montrealba és az ICAO épületén kívül éle-

sen kritizálta a polgári repülési szervezetet, megkérdőjelezve annak legfőbb célját, az egysé-

gesítést és a „senkit sem hagyunk hátra” jelmondatát.176  

 

5.4. Állandó székhely 

1947. június 6-án határoztak a Szerződő Államok az ideiglenes Közgyűlés utolsó ülésén a 

szervezet állandó székhelyéről. A 44 tagállamból 27-en szavaztak Montrealra, 9-en Párizsra, 

4-en Genfre és egy szavazatot kapott Kína (a várost nem nevezték meg),177 így az ICAO ál-

landó székhelye a kanadai Québec tartomány városa, Montreal lett. Chile képviselője által 

előterjesztett Montreal város titkos szavazáson történő, többségi elfogadásában jelentős szere-

pet játszott a költségvetés negyedét fizető Egyesült Államok, továbbá az Egyesült Királyság 

és Ausztrália (a Brit Nemzetközösség tagjai, akárcsak Kanada), valamint Peru (ezzel a latin-

amerikai tagállamok) nyílt támogatása. A kiválasztás lényeges szempontjaként szerepelt, hogy 

az ENSZ New York-i központja és az új székhely közel legyen egymáshoz (533 kilométer). A 

kanadai város győzelmét támogatta, hogy az ország földrajzi és repülési szempontból stratégi-

ailag kiemelt helyen fekszik. Montreal mellett szólt még, hogy a város már akkoriban kiemel-

kedő légijármű-gyártó iparral rendelkezett. 

 

Montreal a világ második legnagyobb országának, Kanadának (Toronto után) a második leg-

nagyobb városa. A világ repülésének fővárosa és annak központja. Az egyetlen város a vilá-

gon, ahol 30 kilométeres körzetben több mint 700 olyan iparági vállalkozás található, amelyek 

együtt képesek a repülőgép összeszereléséhez szükséges minden alkotórészt (hajtóművet, 

szárnyat, géptestet, elektronikát stb.) helyben legyártani. Ezzel Montreal a harmadik legna-

gyobb légi jármű-gyártó egység a világon a franciaországi Toulouse (Airbus) és az amerikai 

Seattle (Boeing) után. Az ICAO mellett Montrealban találhatók a nemzetközi légi közleke-

désben kiemelt szerepet játszó szervezetek legfőbb központjai, képviseletei. Montrealban szé-

kel a Nemzetközi Légiszállítási Szövetség (IATA), a Repülőterek Nemzetközi Tanácsa (ACI), 

a Légitársasági Pilóták Szervezeteinek Nemzetközi Szövetsége (IFALPA), a Légiforgalmi 

Irányítók Egyesületeinek Nemzetközi Szövetsége (IFATCA) és a Nemzetközi Üzleti Repülés 

Tanácsa (IBAC). Montreal városa továbbá híres felsőoktatási intézményeiről, amelyek közül 

kiemelkednek a McGill Egyetem (légi- és világűrjog) és a Concordia Egyetem (légi közleke-

dés menedzsment) szakirányú mesterképzései.  

 

A székhelyet ideiglenesen az ICAO Tanács határozatával máshová is át lehet helyezni, állan-

dó jelleggel azonban csak a Közgyűlés határozatával, amelyet a Közgyűlés által meghatáro-

zott számú szavazattal hoznak meg, s ez a szám nem lehet kevesebb, mint a Szerződő Álla-

mok összlétszámának a háromötöde, azaz 60%-a (45. cikk). A székhely tehát módosítható, 

amennyiben azt a Közgyűlés megszavazza. A székhely áthelyezésére az ICAO történetében 

több sikertelen informális próbálkozás volt, de ezek egyike sem jutott el a szavazási fázisba. 

Ennek több oka van. A nemzetközi szervezetek a fogadó állammal szerződésben egyeznek 
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meg a jogképesség gyakorlásához szükséges feltételekről. Az ICAO ilyen szerződést, ún. 

székhely-megállapodást
178

 kötött a kanadai kormánnyal, amelyben a felek rögzítették az ösz-

szes olyan feltételt, amely ahhoz szükséges, hogy a nemzetközi szervezet a mandátumában 

meghatározott feladatait maradéktalanul el tudja látni. Így többek között szabályozásra került 

az ICAO mellé delegált állandó képviseletek és az ott dolgozó képviselők sérthetetlenségé-

nek, kiváltságainak és az immunitásnak biztosítása, az adó- és vámmentességek kiterjesztése, 

a diplomata útlevelek, vízumok soron kívüli kezelése, az ICAO Titkárságon dolgozók diplo-

máciai mentessége, a felmerült vitás kérdések rendezése. Mikor ez a hosszú távra kötött meg-

állapodás a lejártához közeledik és megújítás előtt áll, már jóval előtte megindulnak a diplo-

máciai egyeztetések azon országok részéről, amelyek érdekeltek a székhely áthelyezésében. 

Ilyenkor informálisan minden vélt és valós probléma összegyűjtésre kerül. Vízum, vám, adó 

és idegenrendészeti kérdések, védelmi hiányosságok, infrastrukturális problémák, diplomáciai 

előjogok bővítése, sőt még a szokatlan, valóban szélsőségesen hideg időjárás is, mint végső 

érv előkerül. Az időjárás, nyilvánvalóan annak hideg jellege miatt valóban állandó téma, de 

ezen a szinten nem lehet döntő tényező [főleg a jelentős szavazati erővel rendelkező afrikai 

közösség (57 tagállam) képviselőire lehet hatással ez a körülmény]. Télen elég gyakoriak a 

nappali -10 és -15, este pedig a -20 és -30 fokok. A legtöbb hó (279 cm/év) ebben a városban 

esik a világon, de a rendkívül magas páratartalom és a szélsőséges hőmérsékletingadozás sem 

teremt kedvező feltételeket.  A globális felmelegedés az amúgy is kiegyensúlyozatlan éghajlat 

tekintetében érezteti hatását, így a tél egyre enyhébbé vált, de még így is pokolian hosszú.
179

 

 

Az 1990-es évek elején Németország kormánya nem hivatalosan jelezte, hogy az ICAO szék-

helyének az áthelyezésében partner lesz, ha a vendéglátó állam nem tudja megoldani az épület 

kapacitási és a technikai színvonal hiányosságaiból eredő problémákat (a Sherbrooke Street 

West 1000 szám alatt található ICAO főépület konferenciaterme 600 fő befogadására volt 

alkalmas, miközben 1000 fő feletti létszámra lett volna szükség). A kanadai kormány új épü-

let megépítése mellett döntött, amelyet az University Street 999. szám180 alatt valósított meg 

és ez a modern épület már minden szempontból megfelelt a tagállamok elvárásainak.181  

 

A székhely áthelyezését szorgalmazó tagállam mintegy alternatívaként megjelöli a minden 

képzeletet felülmúló lehetséges új helyet. A klasszisokkal jobb hely lehetősége azonban csak 

tárgyalási alap, önmagában kevés, mert a nemzetközi diplomácia, a nagyhatalmi érdekérvé-

nyesítés nem ezen szempontok mentén szerveződik.  

 

Szingapúr kormánya 2011-ben informálisan vizsgálta az ICAO székhely áthelyezésének a 

lehetőségét, de hosszas tárgyalások után szándékáról letett. Hivatalos kezdeményezésre így 

nem került sor, mert a diplomáciai puhatolózások során – bár többen támogatták az ázsiai 
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városállamot – a szingapúri vezetés belátta, hogy a világ légi közlekedésében vezető szerepet 

játszó észak-amerikai régiót és a mögötte felsorakozó szövetséges tagállamokat a választá-

sokon nem tudta volna legyőzni. 2013 áprilisában Katar kormánya lépett fel a székhely-

áthelyezési igénnyel, és először az ICAO történetében hivatalosan kezdeményezte, hogy 

2016-tól Katar fővárosa, Doha adjon otthont az ICAO szervezetének. Ennek érdekében telje-

sen új, a legmodernebb csúcstechnikával ellátott épület felépítését tervezte és magára vállalta 

annak teljes működési költségét. Katar egy hónappal később azonban visszavonta a javasla-

tát, mert az ICAO Tanácsi szavazáson határozott elutasításra talált (22 nem, 14 igen) az a 

további javaslata, hogy az ICAO 38. Közgyűlését (2013) Montreal helyett Dohában rendez-

zék. Ez a Katar számára negatív szavazás előrevetítette a székhely-áthelyezési javaslat to-

vábbi sorsát, és ennek következtében Katar lemondott terveiről. 

 

A diplomáciában a vereség szónak mindig több olvasata van. Ebben a vereségben végül katari 

„győzelem” született, mert Katar azzal, hogy alternatívát kínált, javaslatainak hatására végső 

soron a verseny eredményeként jobb kondíciókat tudott kiharcolni a tagállamoknak és az 

ICAO szervezetének. A kanadai kormány ugyanis mindent megtett182 a maradás biztosítása 

érdekében, ezért jóval előnyösebb, a felmerült problémákra megoldást nyújtó Székhely-

megállapodást terjesztett elő. A megállapodás, amelyet az ICAO főtitkára és a kanadai kü-

lügyminiszter írt alá, a következő 20 évre – 2036. november 30-ig – biztosítja az ICAO szer-

vezetének a működését Montrealban. Ebben a szerződésben Kanada kötelezettséget vállalt 

arra, hogy 15 millió dollárt fordít az ICAO épület költségeire, jelentős összegből felújítja a 

konferenciatermek berendezéseit, megerősíti a védelmi rendszert és a vízum, valamint az uta-

zások területén könnyítést vezet be.  

 

5.5. Intézményi rendszer 

A légi közlekedés konzervatív iparág. Nem könnyű változásokat keresztülvinni a jól működő 

fékek és ellensúlyok rendszerében Ez nemcsak az államközi szintekre, a nemzetközi légügyi 

politikára igaz, hanem magára az ICAO intézmény rendszerére is. A Chicagói Egyezményben 

a Szerződő Államok létrehozták a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetet, amely Közgyű-

lésből, Tanácsból és egyéb olyan szervekből áll, amelyek szükségessé válhatnak (43. cikk). 

Az ENSZ-„család” intézményeire jellemző hármas szervezeti felosztás tehát az ICAO eseté-

ben is érvényesült: Közgyűlés, Tanács (a bizottságokkal) és Titkárság. 

 

Az ICAO intézményi rendszerében minden egyes szervnek megvan a kijelölt hatásköre és jól 

meghatározott feladata: 

– Az ICAO fő képviseleti szerve a Közgyűlés.  

– A Közgyűlésnek felelős állandó testület a Tanács. 

– Az ICAO szervezet adminisztrációs, hivatali ügyeit a Titkárság intézi és szervezi.  
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13. ábra. Az ICAO szervezeti felépítése 
 

 

 

 

A szürke mezőben megjelölt szervek és bizottságok tagjait a Szerződő Államok képviseletük ellátása céljából 

delegálják. A fehér mezőben jelölt irodák dolgozói nem a tagállamok képviselői, hanem szakmai és más alapel-

vek alapján kiválasztott tisztségviselők.  

 

Kiemelt szerepet játszanak a Tanács irányítása mellett működő, légi közlekedési szakértőkből 

álló állandó testületek:  

– Léginavigációs Bizottság (ANC); 

– Jogi Bizottság (LC); 

− Légiközlekedési Környezetvédelmi Bizottság (CAEP). 

A Tanácsnak alárendelve nyolc állandó bizottság működik, amelyek közül kiemelkedik a 

Légiszállítási Bizottság (ATC) és a Jogellenes Cselekmények Bizottság (UIC). 

Az ICAO az egyetlen szervezet az ENSZ család rendszerében, amelyben az ICAO ve-

zető testülete, a Tanács és bizottságai állandó jelleggel, egész évben üléseznek. (A Tanács 

üléseire évente átlagosan 26 alkalommal, a bizottságok üléseire pedig együttesen 30 alka-

lommal kerül sor.)  

A szervezet hivatalos nyelvei az angol, a francia, a spanyol, az orosz, az arab és a kínai. 

Az eredeti Chicagói Egyezmény angol nyelven készült. Ugyanakkor egyaránt hitelesen angol, 

francia és spanyol nyelvű szöveggel Washingtonban nyílt meg aláírásra.  

 

A Buenos Airesben rendezett 16. ICAO Közgyűlésen (1986) döntés született arról (Protokoll 

formájában az egyezményhez csatolva), hogy a francia és a spanyol nyelv hivatalossá és 

egyenlően használhatóvá válik. A Szovjetunió belépésekor feltétel volt az orosz nyelv felvéte-

le a hivatalos nyelvek közé, amelyről a 22. ICAO Közgyűlés (1977) döntött. Az arab nyelv 

felvételéről az ICAO 31. Közgyűlése (1995), a kínai nyelv hivatalossá tételéről pedig az 
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ICAO 32. Közgyűlése (1998) döntött.183  

 

14. ábra. Az ICAO logója 

 

 
 

 

Az ENSZ első Közgyűlésén (1946) fogadta el hivatalos emblémáját, amelyet az ICAO átvett és történelme során 

többször módosított. Az ENSZ-jelkép két fő motívuma a középpontban öt koncentrikus körben elhelyezkedő 

világtérkép és a térképet átölelő olajág, mint a béke szimbóluma. Erre a két jelképre épül az ICAO logója, amely 

kiegészült az Északi-sark középpontú sík felületen ábrázolt földgömbből, nyugati és keleti irányban elhelyezke-

dő, a repülést a világon mindenütt jól és egyértelműen szimbolizáló szárnyakkal és az ICAO többnyelvűségét 

kifejező mozaikszavakkal. Kína ragaszkodott ahhoz, hogy a kínai nyelvű feliratban ne az ICAO mozaikszavai, 

hanem a szervezet teljes nevén legyen kiírva. Az arab nyelvű felirat valójában az ICAO angol betűinek, annak 

arab megfelelőjére történő tükörfordítása.
184

 

 

5.6. Közgyűlés 

Az ICAO fő képviseleti szerve a Közgyűlés, amelyet a Tanács hív össze legalább hároméven-

ként egyszer [48. cikk a)]. 

 

Az ICAO megalakulásakor az Egyezmény évenkénti ülést írt elő.
185

 Az évenként megtartott 

Közgyűlés azonban jelentős anyagi terhet rótt a tagállamokra, ezért ezt a szabályt az ICAO 8. 

Közgyűlésén (1954) a tagállamok három évre módosították. Az ICAO legfontosabb szervében 

a tagállamok képviseleti funkciója ezzel a döntéssel csökkent, mert bár három év a világ for-

gásában nem számít nagy időnek, de azoknak a tagállamoknak, amelyek nincsenek képviselve 

a Tanács állandó testületében, lényegében csak 3 évenként van lehetőségük arra, hogy röviden 

elmondják véleményüket az adott napirendi témában. Ez jól mutatja, hogy a háromévenként 

tartott Közgyűlés kevesebb, mint két hétre felosztott ülései nem igazán felelnek meg a fő kép-

viseleti szerv kritériumának.  

 

Szaúd-Arábia képviselője 2013-ban azzal a javaslattal állt elő, hogy a Közgyűléseket a jövő-

ben ne háromévente (triennálisan), hanem kétévente (biennálisan) tartsák. A Közgyűlés évé-

ben csökkentsék a tanácsi ülések számát és az ICAO költségvetését két évre tervezzék. A ja-
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vaslat elutasításra talált, és azért nem került a Közgyűlés elé, mert pénzügyileg a gyakrabban 

tartott Közgyűlés jelentős anyagi terhet róna a költségvetésre, miközben a tanácsi választáso-

kat ennek következtében kétévente kellene tartani. Mindezek a Chicagói Egyezmény módosí-

tását jelentenék, amely nem érdeke a tagállamoknak a régóta fennálló és a többség által elfo-

gadott sajátos erőegyensúlyban (status quo ante).
186

 

 

A rendkívüli Közgyűlés ülését a Tanács felhívására, vagy tíz Szerződő Államnak a Főtitkár-

hoz intézett kérésére bármikor meg lehet tartani [48. cikk a)]. 

 

Az ICAO történetében kilenc rendkívüli Közgyűlést hívtak össze, főleg a Chicagói Egyez-

mény módosításával járó szervezeti változások (például a tanácsi taglétszám emelésének) 

megszavazása miatt. Annak ellenére, hogy a rendkívüli Közgyűlés intézményének célja, hogy 

a tagállamok jelentős és sürgős ügyekben döntsenek, ilyen helyzet kapcsán ezidáig csak két 

esetben került összehívásra rendkívüli Közgyűlés. 

 

A légi járművek fedélzetén elkövetett jogellenes cselekmények számának drasztikus növeke-

dése következtében 1970 júniusában hívtak össze a tagállamok rendkívüli Közgyűlést. A 

Szerződő Államok akkor arról döntöttek, hogy a légiközlekedés-védelem (security) szigorítá-

sa érdekében új Függeléket dolgoznak ki. 1984. április 24. – május 10. között a KAL 007-es 

járat tragédiája miatt hívtak össze a Szerződő Államok rendkívüli Közgyűlést, amelyen meg-

alkották és elfogadták az Egyezmény 3. alcikkét, amely a polgári légi járművek elleni fegy-

verhasználat tilalmáról szól.
187 

 

5.6.1. Közgyűlés hatásköre és feladatai 

A Közgyűlés az ICAO legfelsőbb, plenáris szerve, amely az Egyezményben meghatározott 

hatáskörében feladatai ellátása során: 

– megválasztja azokat a Szerződő Államokat, amelyek képviseletet kapnak a Tanács-

ban; 

– megvizsgálja a Tanács jelentéseit és ezek alapján megfelelő intézkedéseket tesz; 

– határoz a Tanács által a Közgyűlés elé terjesztett bármely ügyben; 

– megszavazza és felülvizsgálja a Szervezet költségvetését; továbbá 

– bármely olyan kérdéssel foglalkozik, amelyeket nem utaltak kifejezetten a Tanács 

hatáskörébe (49. cikk). 

 

Bár az Egyezmény kinyilatkoztatja, hogy a Közgyűlés az ICAO legfontosabb szerve, valójá-

ban nem az. Ennek fő okát a feladatok kiosztásában, az Egyezmény egyik kulcsmondatában 

találjuk: a Közgyűlés foglalkozik az ICAO tevékenységi körébe eső bármely más kérdéssel, 

amelyet nem utaltak külön a Tanács hatáskörébe [49. cikk k)]. Ez utóbbi bekezdés lényegesen 

csökkenti a Közgyűlés szerepét és hatáskörét, mert a Tanácsra helyezi a hangsúlyt. Az ICAO 

Tanácsa elé utalt ügyek ugyanis nagy súllyal és jelentős hatással bírnak a szervezet életére. 

Ilyen, a Tanács hatáskörében eldöntött kérdés: a Szabványok és Ajánlott gyakorlatok 

(SARPs) elfogadása, az ICAO pénzügyeinek intézése, a Tanács elnökének megválasztása, az 

ICAO Főtitkárának, a Titkárság személyzetének, a Léginavigációs Bizottság (ANC) tagjainak 

a kinevezése és a vitás kérdések rendezése. Ezekben a fontos ügyekben a Közgyűlés mint 
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legfelsőbb szerv nem dönthet. Lényegében a Tanács döntései határozzák meg az ICAO moz-

gásterét és jövőjét. 

 

A legfontosabb feladatnak, a jogalkotási funkciónak az ICAO Tanácsához történő delegálása 

sem véletlen. Az ICAO Tanácsa kötelező feladatai ellátása során elfogadja a nemzetközi 

Szabványokat és Ajánlott gyakorlatokat [54. cikk l)]. Az ICAO Tanácsa a saját jogán elfoga-

dott technikai szabályokat ezután – az egyszerűség kedvéért – kijelöli az Egyezmény Függe-

lékéül, és tájékoztatja a megtett intézkedésekről a Szerződő Államokat. Az Egyezmény Füg-

gelékeinek a módosítására gyakran kerül sor. A Közgyűlés ezen intenzív és időigényes feladat 

ellátására nem lenne képes. Az ENSZ-családon belül kivételes módon az ICAO Közgyűlése 

ezért inkább az általános döntéseket meghozó, azokat megerősítő és a következő három év 

irányvonalait meghatározó intézmény, amelynek döntései nem vizsgálhatóak felül.  

5.6.2. Közgyűlés ülése 

A Közgyűlés ülésének határozatképességéhez a Szerződő Államok többségének jelenlétére 

van szükség [48. cikk c)]. A többség jelenlétének a tényét a megbízólevelek megvizsgálása 

után a Végrehajtó Bizottság állapítja meg. A Közgyűlés ülésének menetét mindenre kiterjedő-

en a Közgyűlés Állandó Eljárási Szabálya188 tartalmazza.  

 

A Közgyűlést az ICAO Tanács elnöke nyitja meg, az ICAO Főtitkára és a kanadai kormány 

magas rangú képviselője jelenlétében. A megnyitó után a Tanács elnöke csak addig vezeti az 

ülést, amíg a határozatképesnek nyilvánított Közgyűlésnek a szavazati joggal rendelkező ál-

lamai megválasztják a Közgyűlés levezető elnökét és annak négy alelnökét. A felszólaló kép-

viselők elsőként javaslatot tesznek a kívánt jelöltekre, akiket a Közgyűlés nyílt szavazással 

választ meg. Az ajánlás, majd a választás formális, mert a tagállamok, diplomáciai úton már 

előre egyeztették a megválasztandó elnök és alelnökök személyét. A levezető elnök, aki már 

jó előre készült erre a megtisztelő, de nagyon nehéz feladatra, természetesen elfogadja a meg-

tisztelő felkérést, és megköszöni a bizalmat. Vezetésével folytatódik a Közgyűlés, és a Tanács 

által összeállított közgyűlési napirend kerül először elfogadásra, majd a Közgyűlés munkáját 

segítő végrehajtó, koordinációs és adminisztratív Bizottságok, Albizottságok és Munkacso-

portok megalakulásáról döntenek a tagállamok. A Közgyűlés ezután a napokig tartó, napirend 

előtti felszólalásokkal folytatódik. A felszólalásra szót kapó tagállamok képviselői először a 

megválasztott elnöknek gratulálnak, majd protokolláris nyilatkozatokban, hosszas előadások-

ban – az elnök által megszabott időkorlát ellenére – részletekbe menően bemutatják a két 

Közgyűlés között eltelt időszak alatt a repülésben elért eredményeiket, és vázolják jövőbeli 

terveiket.  

 

Az általában legfeljebb két hétig tartó ülés lényegében egy jól előkészített és előre meghatáro-

zott forgatókönyv alapján kerül levezetésre. Ennek során a tagállamok döntenek az állandó 

jelleggel ülésező ICAO Tanács és Bizottságai által a három év alatt alaposan előkészített 

munkaanyagairól. Érdemi vitákra a Bizottságok, Albizottságok és Munkacsoportok ülésein 

lehet számítani, de a teljes (plenáris) üléseken, amelyeken minden tagállam részt vesz, erre 

csak ritkán kerül sor. Ennek oka, hogy a tagállamok szakemberei nagyon körültekintően ké-

szítik elő az általuk előterjesztett munkaanyagokat, így ezek eleve letisztulva, sokszor régiós 

szinteken előzetesen megtárgyalva és egyeztetetve kerülnek a Közgyűlés elé. A munkaanya-

gok Közgyűlés általi elfogadása a kisebb-nagyobb viták vagy éppen a javítások ellenére álta-

lában törvényszerű. 
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A napirendi pontok esetében a hozzászólásoknak összeszedettnek és világos üzenetet közvetí-

tőnek kell lennie. Ez alapkövetelmény, mert igen kockázatos a plenáris ülésen az adott napi-

rendi témában további javaslatokkal élni. Ennek oka nem a vita parttalan kibontakozásának a 

megakadályozásában vagy esetleg a nem oda való érvelésben, hanem az új szempontok elfo-

gadásához szükséges tagállami támogatások megszerzésében rejlik. Támogatást szerezni egy 

közgyűlési vitában nagyon nehéz feladat. Az érdemi döntések előtt ugyanis mindig teret kell 

hagyni a diplomáciának, a politikai megegyezéseknek és alkuknak. Ez sok időt és előzetes 

egyeztetést igényel, erre pedig a Közgyűlés nem biztosít elég mozgásteret és lehetőséget. Jó 

példa erre, hogy az ICAO Tanácsában a tagállamok által egyhangúan támogatott, szakmailag 

fontos és mindenki számára teljes mértékben elfogadható kérdésekben a döntéshez szükséges 

igenlő hozzájárulások, hosszas, akár évekig tartó viták után születnek csak meg. Az igen ki-

mondását meg kell „szülni”, sok esetben a tagállamok igenlő szavazatukat előnyök megszerzé-

séhez kötik és a támogatásukért – saját érdekeikre figyelemmel – kérnek még valamit cserébe.  

 

A Közgyűlés feszes tempójának tartása érdekében a felszólalási lehetőségek a plenáris ülése-

ken erősen korlátozottak. Itt nem tud minden tagállam képviselője felszólalni, ezért az európai 

országok és más, földrajzilag egy régióba tartozó országok csoportüléseiken mindig előre 

egyeztetik álláspontjaikat és a döntések előtt átbeszélik a követendő stratégiát. Ennek során 

közös álláspontot alakítanak ki, és – az európai példánál maradva – kiválasztják azt a két eu-

rópai országot, amelyek képviselői felszólalnak majd az adott napirendi témában, lényegében 

az európai országok nevében. A vitában először felszólaló európai ország képviselője beszé-

dében részletesen indokolja, hogy kormánya miért döntött az előterjesztésben megfogalmazott 

javaslatok elfogadásáról vagy éppen elutasításáról, esetleg milyen módosítással él, majd zá-

rásként ehhez kéri a tagállamok támogatását. A felszólalások egymást követik, amelyek végé-

re érve a másik európai ország kér szót és rövid beszédben, hivatkozva az addig elhangzottak-

ra, támogatásáról biztosítja az első európai felszólalót. Ezt a forgatókönyvet követik az afri-

kai, az arab, a dél-amerikai és esetenként az ázsiai régió államainak a képviselői. 

 

Európában a tagállamokat az Európai Polgári Repülési Konferencia (ECAC), Afrikában az 

Afrikai Polgári Repülési Bizottság (AFCAC), az arab világban az Arab Polgári Repülési Bi-

zottság (ACAC), a dél-amerikai országokat a Latin Amerikai Polgári Repülési Bizottság 

(LACAC) szervezi egységgé. Az ázsiai országoknak nincs ilyen szintű kormányközi regioná-

lis szervezete, de Montreal Csoport néven stratégiai kérdésekben a régió képviselői rendszere-

sen üléseznek az ICAO székházában. Természetesen minden Közgyűlésen van olyan napiren-

di pont, amely végletekig megosztja a feleket és élénk vitát vált ki. Ilyen kiemelt téma volt az 

ICAO 37. Közgyűlésén (2010) a repülésbiztonsági audit megreformálásaként bevezetendő 

Folyamatos Monitoring Megközelítés (CMA) eljárásnak az elindítása, vagy az ICAO 38. 

(2013) és 39. (2016) Közgyűlésein az EU által egyoldalúan megkövetelt környezetvédelmi 

követelmények globális kiterjesztésének az ügye.189 A döntéseket azonban nem lehet 3 évvel 
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 A környezetvédelem rendkívül érzékeny terület. Habár minden tagállam és iparági szereplő támogatja, sőt a 

környezet megóvásának az ügyét jelentőségének megfelelő szinten kezeli, mégis a megvalósítás módjában lé-

nyegesen eltérnek az álláspontok. Ennek legfőbb oka az, hogy az Európai Unió előírásai a legszigorúbbak a 

világon, másrészt az EU követelményrendszere a „Piaci Alapú Mérés” (MBM) alkalmazását helyezi előtérbe. Az 

ICAO tagállamainak a többsége a környezetvédelem kapcsán felmerülő problémákra ez utóbbi megoldást nem 

látja globális, mindenki által követendő válasznak, ezért az ilyen jellegű európai regionális megoldást elvetette. 

Hosszas és kemény viták után azonban a 38. Közgyűlésen konszenzusos megoldás született. Elfogadásra került 

az „MBM megállapodás”, amelyben a tagállamok a mechanizmus további kidolgozásában egyeztek meg. Az 

ICAO 39. Közgyűlésén (2016) a tagállamok végül elfogadták az Átfogó Piaci Alapú Mérés (GMBM) megálla-

podást, amely 2020-tól több lépésben megköveteli a tagállamoktól (igaz, az első szakaszban önkéntes alapon), 
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későbbre (a következő Közgyűlésre) halasztani, így a rövid idő ellenére konszenzusra kell 

jutni, mert ez a Közgyűlést levezető elnök valódi kihívása és – siker esetén – az érdeme. 

 

A költségvetés állandó vitatéma. A Tanács által a Közgyűlés elé terjesztett éves költségvetése-

ket, az éves elszámolást, valamint a bevételek és kiadások előirányzatát, a Közgyűlés az általa 

szükségesnek tartott módosításokkal megszavazza és a Szervezet költségeit arányosan felosztja 

a Szerződő Államok között olyan alapon, amelyet időszakonként meghatároz. Így minden tag-

állam az ICAO költségvetésébe a saját légiforgalmának volumene arányában fizet tagdíjat. Az 

ICAO költségvetésének, így a világ polgári repülésének legnagyobb forgalmát bonyolító 

Egyesült Államok a legfőbb befizetője (kb. 25%),190 második Japán (kb. 15%). Érdekesség, 

hogy ez a két ország, bár majdnem a felét adja az ICAO teljes költségvetésének és a nyitott, 

önkéntes pénzügyi alapokba is jelentős befizetőknek számítanak, mégis érdekeik érvényesíté-

sekor nehéz helyzetben vannak. Ennek oka, hogy ezek az országok nem tartoznak a régiókat 

tömörítő egységes, így sok szavazatot hozó csoportokba (például Japán esetében az ázsiai cso-

port formálisan nem tömörül egységbe, Kína és India önállóan jár el). Ennek következtében 

ezeknek a tagállamoknak (idesorolva még Oroszországot, Kanadát és Ausztráliát) a támogatói 

szavazatokat egyenként kell megszerezniük.  

 

5.6.3. Szavazás a Közgyűlésen 

Az ENSZ szervezet rendszerében – a szuverén államok egyenlőségének nemzetközi jogi alap-

elvével összhangban – minden Szerződő Államnak egy szavazata és egyenlő joga van ahhoz, 

hogy képviseltesse magát a Közgyűlés ülésein [48. cikk b)]. 

 

Vannak szavazati rendszerek, ahol a szavazatok súlya az alapítói szándék következtében a 

gazdasági fejlettség foka, a népességszám, a terület nagysága, a költségvetésbe történő befize-

tés mértéke, vagy más egyéb okok (például politikai kompromisszumok) következtében más 

súllyal esik latba, más erőt képvisel. Ilyen például az Európai Unió Tanácsa, ahol a minősített 

többségi döntés meghozatalához az uniós tagországok 55%-ának a támogatása szükséges, és 

az igennel szavazó tagországok lakosainak száma együttesen el kell, hogy érje el vagy meg 

kell, hogy haladja az Unió teljes lakosságának a 65%-át. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) 

Kormányzó tanácsának a döntéseiben a szavazatok súlyát a befizetett kvóta nagysága határoz-

za meg. (Az IMF által meghatározott összeg befizetése további egy tagállami szavazatot jelent 

a minden tagállamot megillető egységes alapszavazatokon túl.) A „nagyhatalmi egyhangúság” 

elve alapján a 15 tagból álló ENSZ Biztonsági Tanácsban (5 állandó és 10 választott) történő 

szavazáskor, a nemzetközi közösséget érintő döntések meghozatalához mind az öt állandó 

tanácsi tag (Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország, Kína és Oroszország) egy-

hangú szavazata szükséges.  

 

A Közgyűlés ülésein minden delegált csak egy állam képviseletében lehet jelen. A delegáció 

képviselőből, helyettesből és tanácsadókból áll. A delegáció élén a vezető képviselő áll. A 

delegáció tagjainak jogállását a tagállam által kiállított megbízólevél tartalmazza, amelyet az 

ICAO Főtitkáránál kell leadni. A tagállam által delegált vezető képviselő – általában a közle-

kedésért felelős miniszter vagy a légügyi főigazgató (DGCA) – szavaz és szólal fel a Közgyű-

                                                                                                                                                                                     
hogy a szén-monoxid (CO2) kibocsátását szorítsák vissza a repülésben. A légi közlekedési iparág képviselői így 

elsőként a világon globális megállapodást kötöttek az iparág által okozott környezetszennyezés csökkentésére. 

MUDRA István – SIPOS Attila: A világ légi közlekedésének szakmai csúcstalálkozója Montrealban. Aeromagazin, 

(2013) 11., 40–43. o. 
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lésen. A tagállami delegációban részt vesznek még a küldő ország által kijelölt helyettes kép-

viselő és a tanácsadók, akik szavazati jog nélkül vehetnek részt a Közgyűlés ülésein. A meg-

hívott nemzetközi szervezetek és a nem Szerződő Államok képviselői tanácskozási joggal, 

megfigyelői státuszban, de szavazati jog nélkül vehetnek részt az ülésen.  

A Közgyűlés határozatát a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg, ha az Egyez-

mény ettől eltérően nem rendelkezik. [48. cikk c)]  

Az Egyezmény három esetben tér el a fő szabálytól és minősített többséget követel meg:  

– Egyes államoknak az Egyezményhez történő csatlakozáshoz csak az ENSZ jóváha-

gyása és a Közgyűlés négyötödének a szavazata szükséges (93. cikk). 

– A székhelyet nem ideiglenes jelleggel áthelyezni a Közgyűlés határozatával lehet, 

amelyhez az összes Szerződő Állam háromötödének a szavazata szükséges (45. cikk). 

– A Chicagói Egyezmény javasolt módosítását a Közgyűlés kétharmados többséggel 

hagyja jóvá [94. cikk a)]. 

 

Az utóbbi cikk esetén bármelyik tagállam, amely indítvánnyal kíván élni az Egyezmény mó-

dosítására, akkor legalább 6 hónappal a Közgyűlés nyitónapja előtt, a Tanács előtt írásban kell 

előterjesztenie módosítási javaslatát. A Tanács minden ilyen jellegű módosítást megfontol és 

megjegyzéseivel vagy javaslataival együtt 3 hónappal a Közgyűlés nyitó napja előtt megküldi 

a Szerződő Államoknak. A Chicagói Egyezmény módosítása [a Közgyűlési eljárás191 és az 

ICAO 4. Közgyűlésén (1950) hozott határozat192 szerint] akkor helyénvaló, ha a módosításra 

irányuló szándék a következő feltételek valamelyikének, vagy mindkettőnek megfelel: 

– a kialakult gyakorlat bizonyítja a módosítás szükségességét; (és/vagy) 

– a módosítás bizonyíthatóan elvárt, vagy hasznos.  

A többséggel hozott módosítás jóváhagyása után bonyolultabbá válik a mechanizmus, 

mert a módosítás a pozitív elfogadás ellenére nem lép rögtön hatályba. Ehhez további feltétel-

nek kell teljesülnie, így a módosítás az ezt megerősítő tagállamok között akkor lép hatályba, 

amikor a módosítást a Közgyűlés által meghatározott számú állam megerősítette. Az így 

meghatározásra kerülő állam nem lehet kevesebb, mint az összes Szerződő Állam kétharmada 

[94. cikk a)]. 

 

A tartózkodás nem számít szavazatnak. A szavazás történhet szóban, kézfeltartással vagy fel-

állással, de az angol „abc”-t követve név szerint is, ez utóbbinak az eredményét jegyzőkönyv-

ben kell tételesen rögzíteni. Ha két vagy több tagállam vezető képviselője kéri, és kérésük 

nem talál ellenvetésre, akkor lehetőség van titkos szavazásra. Ellenvetés esetén, a tagállamok 

többségi szavazáson döntik el, hogy részesítsék-e előnyben a titkos szavazást vagy vessék el.  

A szavazati jog az Egyezmény alapján két esetben nem gyakorolható:  

Az a tagállam, amelyik  

– nem fogadta el a Nemzetközi Légijáratok Átmenő Forgalmáról (IASTA) szóló meg-

állapodást; vagy 

– nem fogadta el a Nemzetközi Légifuvarozásról szóló megállapodást;  

nem jogosult a Közgyűlésen, illetve (ha a Tanács tagja) az ICAO Tanácsában azokról 

a kérdésekről szavazni, amelyeket az említett egyezmények rendelkezései alapján tárgyalnak 

[66. cikk b)]. 

 

A nemzetközi jog egyik alapelve és a szerződések jogáról szóló Bécsi Egyezmény (1969) 

rendelkezése szerint a szerződés harmadik állam számára – annak beleegyezése nélkül – sem 

kötelezettségeket, sem jogokat nem hoz létre (34. cikk). A római jogból eredő elv kétszemé-
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lyes helyzetnek tekintette a kötelmeket, amelyek a harmadik fél számára sem hátrányokat, 

sem előnyöket nem keletkeztetett (pacta tertiis nec nocent, nec prosunt). 

 

A szavazati jog gyakorlása két esetben felfüggeszthető: 

– A Közgyűlés felfüggesztheti annak az államnak a szavazati jogát a Közgyűlésben és 

a Tanácsban, amely a vitás kérdések rendezése és a megállapított kötelezettségek teljesítése 

során az előírt rendelkezéseket megsérti (88. cikk).  

– A Közgyűlés felfüggesztheti bármely Szerződő Állam szavazati jogának gyakorlását 

a Közgyűlésben vagy a Tanácsban, ha észszerű időn belül az érintett tagállam a Szervezettel 

szemben fennálló pénzügyi kötelezettségeinek nem tesz eleget (62. cikk). 

 

Az ICAO Főtitkára minden évben tájékoztatja a tagállamokat a fizetési kötelezettségek teljesí-

téséről, illetve azok elmulasztásáról. A Közgyűlések megkezdése előtt mindig akadnak olyan 

országok, amelyek nem teljesítették az évenként esedékes pénzügyi kötelezettségüket. Külső 

segítséggel vagy anélkül ezek az országok az utolsó pillanatban minden elmaradást befizet-

nek, így biztosítva a szavazati jog gyakorlásának lehetőségét, az értékes egy szavazat megtar-

tását. A Közgyűlésen nem jelenik meg mind a 192 tagállam, így nem mindenki él a képvisele-

ti és szavazati jogával. (Ugyanakkor az is előfordul, hogy a hivatalosan képviseleti joggal 

rendelkező, a városban egyéb dolgait intéző, de az esti társasági rendezvényeken mindig jelen 

lévő tagállami képviselő a szavazáskor nincs jelen.)  

 

A Közgyűlést a szavazás teszi izgalmassá és színessé, különösen az Egyezmény módosítása 

és annak megszavazása, valamint a Tanács tagjainak titkos szavazással történő megválasztása 

különleges és mindenki által várt esemény. 

 

5.6.3.1. Szavazás az Egyezmény módosításáról 

A Chicagói Egyezmény a kezdetek (1944) óta érdemben csak két ponton módosult, miközben 

a világ alapjaiban változott meg: talán még a fizika törvényei sem maradtak ugyanazok. Rá-

adásul ezekben az esetekben nem a meglévő szöveget módosították a tagállamok, hanem új 

normaszöveget alkottak: a 3. alcikket (1984) és a 83. alcikket (1980). A többi, kisebb módosí-

tás elsősorban az ICAO szervezeti változásaival függött össze. Az Egyezményt legtöbbször az 

ICAO Tanács tagjai számának növekedésével kapcsolatban módosították (a megalakuláskor 

21 tagból állt a Tanács, majd több lépcsőben 40 tagúvá vált). A nyelvi változások miatt több-

ször módosult az Egyezmény (az angol, a francia és a spanyol nyelvek után hivatalos nyelvvé 

vált az orosz, az arab, majd a kínai) és az állandó székhely áthelyezése tekintetében a szavaza-

ti eljárás megváltozott.  

 

Vajon miért nem módosult az Egyezmény a fontosabb kérdésekben? Az egyik fő ok a fennál-

ló egyensúlyi állapotban (status quo) keresendő. A képviselők nem egyszer adtak hangot an-

nak a félelmüknek, ha egyszer elkezdődik az Egyezmény módosítása, azt nem lehet a jövőre 

nézve csak arra az adott javaslatra korlátozni, nem lehet majd „gátat szabni” az egyre-másra 

érkező módosítási javaslatoknak.
193

 A kevés számú módosítás másik lényeges oka, hogy a 

tagállamok általi, a Közgyűlésen többséggel elfogadott változásokat további állami megerősí-

téshez köti a jogalkotó. Azaz a pozitív elfogadás ellenére az új vagy módosított szabály nem 

lép rögtön hatályba, mert annak további feltétele, hogy a Közgyűlés által meghatározott szá-

mú állam – melyek száma nem lehet kevesebb, mint az összes Szerződő Állam kétharmada 

                                                           
193

 ERNSZT Ildikó: A nemzetközi légi közlekedés védelme. Budapest, 2010. 30. o.; ICAO Doc A 17-Min. Ex/1-8, 

11–15. (1971). 
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[94. cikk a)] – megerősítse azt. A különleges ratifikálási rendszerben a változás nem minden-

kire nézve érvényesül kötelezően (erga omnes), hanem csak kizárólag azokra a tagállamokra 

nézve, akik a megerősítés jogintézményével éltek. Ez a szabály sok esetben abszurddá, ered-

ményét tekintve heterogénné és hosszadalmassá teszi az egész eljárást, magyarázatul szolgál-

va arra, hogy miért maradt évtizedek óta „módosítatlan” az Egyezmény. 

 

Abszurddá azért teszi, mert megtörténhet, hogy a kétharmados többséggel elfogadott módosí-

tás később már nem kap kétharmadnyi tagállami megerősítést, azaz lesznek olyan tagállamok, 

amelyek a Közgyűlésen ugyan megszavazták a változtatást, de annak megerősítésében már 

nem jeleskednek. De az is lehet, hogy a Közgyűlésen tartózkodó vagy éppen a módosítás el-

len szavazó tagállam később a vonatkozó szabályt megerősíti. Előfordult az is, és elsősorban 

jogtechnikai szempontból bírt jelentőséggel, hogy a Közgyűlésen olyan kérdésekben gyako-

roltak szavazati jogokat egyes tagállamok, amely témában a vonatkozó szabályokat nem erő-

sítették meg, így rájuk nézve a szabály jogokat, vagy kötelezettséget nem keletkeztetett. [Jó 

példa erre az a tagállam, amelyik nem erősítette meg a Tanács tagjainak létszámát 33 tagról 

36 tagra történő bővítését, de ezen új helyekért induló tagállamokra a Közgyűlésen szavazatot 

adott le. A 34. rendkívüli Közgyűlést (2003) levezető elnök és az ICAO jogi vezetője a tények 

ismeretében úgy döntött, hogy a diplomáciai kényelmetlenségek elkerülése végett, a kérdés 

nem nagy jelentőségére tekintettel, minden tagállam számára biztosítják a szavazás jogát.] 

Eredményét tekintve ez a speciális eljárás heterogénné teszi az Egyezményt, amely tovább 

bonyolítja a helyzetet, így tördelve szét az Egyezmény egységét, megbontva ezzel az egyete-

mességébe vetett hitet. Tény, hogy nincs olyan változása az Egyezménynek, amelyet minden 

tagállam, vagy éppen azonos számú tagállam megerősített volna (például a 3. alcikket 154 

tagállam, míg a 83. alcikket 174 tagállam erősítette meg). Az Egyezmény minden módosítása 

lényegében más és más tagállami megerősítéssel bír. A speciális eljárás egyben hosszadal-

massá is teszi a jogalkotó akaratának az érvényesülését, mert ha az Egyezmény történetében 

megnézzük a változásokat, akkor azok hatálybalépésére átlagban minimum 10 évet kellett 

várni.  

 

Nem vitás: az Egyezmény megreformálásra szorul, mert a valódi egység kialakítása logikusan 

megköveteli az Egyezmény rendelkezéseinek az egységes alkalmazását. Elgondolkodtató, 

hogy miért is kell ennek így lennie, amikor az ICAO-nak birtokában van egy olyan, az 

Egyezményből eredő felhatalmazás, amely alapján „erőből” megkövetelheti a tagállamoktól a 

módosítások tekintetében az egységes csatlakozást. Ha a Közgyűlésnek az az álláspontja, 

hogy a módosítás természete indokolttá teszi, a Közgyűlés a megerősítést ajánló határozatá-

ban akként is rendelkezhet, hogy minden olyan állam, amely a módosítást annak hatálybalé-

pése után meghatározott időn belül nem erősítette meg, megszűnik a Szervezet tagja és az 

Egyezmény részese lenni [94. cikk b)]. Az ICAO Közgyűlése a fékek és ellensúlyok szövevé-

nyes és alternatívákat kínáló, a politika és a diplomácia által formált világában azonban ezzel 

a lehetőséggel még nem élt.  

 

5.6.3.2. Szavazás a Tanácsról 

A Közgyűlés leginkább kiemelt napirendje az ICAO Tanács tagjainak a megválasztása. A 

választás központi esemény, amelyet jól példáz, hogy a tanácsi választások után a tagállami 

delegációk magas rangú képviselői nem maradnak Montrealban, visszautaznak hazájukba és a 

Légügyi Főigazgatókra vagy helyetteseikre bízzák a további képviselet ellátását. A Közgyűlé-

sen minden a tanácsi választások körül forog. A tagállamok kampányolnak (még azok is, akik 

nem indulnak a tanácsi helyekért vagy helyük a Tanácsban biztosított) és a kampány zárása-
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ként állófogadásokat tartanak, amely napokig beszédtémát szolgáltat a résztvevőknek a fel-

szolgált ételek minősége, de főként a kapott – a rendező ország kultúráját megjelenítő – aján-

dékok tekintetében. Van olyan este, amikor négy fogadást rendeznek szinte egy időben, kü-

lönböző helyszíneken, és azok mindegyikén illik megjelenni. (Ez némi szervezést igényel, de 

általában sikerül.) 

 

A Tanács tagjainak közgyűlési szavazásakor lehet igazán megérezni az ENSZ-családban alap-

jogként biztosított, minden tagállamot megillető egy szavazat jogintézményének a jelentősé-

gét. Egy szavazata van, gazdasági fejlettségére vagy befolyására tekintet nélkül, a legnagyobb 

és a legkisebb tagállamnak is. Szélsőséges esetben előfordulhat, hogy egy repülési iparral 

egyáltalán nem rendelkező tagállam szavazata dönt abban, hogy egy, a repülésben fejlett tag-

állam nyer, vagy éppen alulmarad a választási versenyben. A Tanács tagjairól szóló szavazás 

titkos. A titkosság miatt az írásban beígért, majd szóban megerősített támogatás megvalósulá-

sában senki sem lehet biztos. A „cserkész szava esküt ér” elv ugyanis nem mindenki számára 

jelent garanciát, ezért minden tagállamot állandó jelleggel, az utolsó pillanatig győzködnek a 

jelölésben érdekelt tagállamok képviselői. Még a szövetségest is figyelmezteti a saját szövet-

ségese, nehogy hiba csússzon a diplomáciailag előzetesen letárgyalt számításokba. Az előze-

tes diplomácia jegyzékváltás, a papírforma alapján ugyan meg lehet becsülni a várható vég-

eredményt, de meglepetések mindig történhetnek.  

 

A közgyűlési, de főként a tanácsi döntési mechanizmusban látni kell, hogy az egyenlők között 

is van első (primus inter pares). Azaz az egyenlő szavazatok mellett létezik egy erősebb: az 

„egyenlőbb” szavazat. Íratlan szabály, hogy az ún. Észak-atlanti formulának olyan ereje van, 

amely képes áttörni a felek szavazati egyenlőségén. Ezt a tényt az esélyek latolgatásakor min-

dig figyelembe kell venni, mert az Egyesült Államok és az Európai Unió tagállamainak a sza-

vazathozó képessége világviszonylatban jelentős [képletesen: Világ = UU (USA–EU)]. Ér-

demes az UU-országokkal bárminemű indítvány előterjesztését megelőzően egyeztetni, hoz-

zájárulásukat vagy tudomásulvételüket kérni, mert ezek az országok sok támogatót tudnak 

megmozgatni és szavazáskor elegendő számú szavazót a saját oldalukra állítani. Nem beszél-

ve arról, hogy ezek az országok az ICAO költségvetésének jelentős hányadát fizetik. Az 

Egyesült Államok – bár egyedül küzd – nem tagja regionális csoportosulásnak, nagyhatalom-

ként a latin-amerikai államokra bír nagy befolyással, míg az európai országok történelmi ha-

gyományaiknál fogva – főleg Nagy-Britannia, Franciaország és Spanyolország – a volt gyar-

matok tekintetében ápolnak kiváló diplomáciai kapcsolatokat és tudnak szerezni elegendő 

számú támogatót a világ más régióiból. Alapelv, hogy a támogatásért cserébe támogatás jár. 

Ez a viszonttámogatás általában a repülési érdekrendszerben kerül teljesítésre, de vannak ese-

tek, amikor a támogató tagállam más területen (például egy másik ENSZ szervezetben zajló 

szavazáshoz) kér és kap segítséget.  

 

5.7. Tanács 

A Tanács a Közgyűlésnek felelős állandó testület, amely a Közgyűlés által választott 36 Szer-

ződő Államból áll [50. cikk a)]. 

 

A Tanács a Közgyűlések között az ICAO munkájának irányítója, ügyvivő szerve, kormányzó 

testülete. A Tanács állandó jellege az ENSZ szakosított intézményeiben kivételes jelenség, 

nem véletlenül történt több sikertelen informális próbálkozás arra, hogy ez a szó kikerüljön 

az Egyezmény szövegéből. Az állandó jelleg az Egyezmény elfogadásakor indokolt volt, 

mert a Tanácsnak az Egyezmény Függelékeiben nagyon sok új műszaki szabványt, technikai 
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előírást kellett kidolgoznia. Az idő haladtával és a kezdeti nagyszabású alkotói munka befe-

jeztével a szakmai munka mellett mindinkább a politika és szakdiplomácia vált dominánssá, 

a Tanács mégis megőrizte állandó jellegét. Az állandó jelleg lehetővé teszi, hogy az évenként 

összesen háromszor egy hónapot ülésező, nem ritkán többhónapos nyári szünettel rendelkező 

Tanács tagjai, akik az ICAO székházában bérelt irodákban, hivatalosan az ICAO mellé ren-

delt állandó diplomáciai képviseleteken tartózkodnak, bármikor (rendkívüli ülés keretében 

48 órán belül) összehívhatóak legyenek.  

 

A 16 emeletes ICAO székház ad otthont az ICAO melletti állandó képviseletek többségének 

(13. emelet amerikai szokás szerint nincs). A 10. és a 14. emeleten található a legtöbb diplo-

máciai képviselet. Azok a tagállamok, amelyek helyszűke miatt nem kaptak helyet az épület-

ben, a szomszédos nagy irodaházakban bérelnek irodát. A küldő országok nagykövetségeitől 

azért nem lehet az elhelyezésben segítséget kapni, mert a nagykövetségek Ottawában, Kanada 

fővárosában találhatóak. A képviseletek egy épületben történő koncentrálása lehetővé teszi a 

rendkívül intenzív tárgyalásokat, hiszen szinte néhány óra leforgása alatt a diplomaták több-

ségével érdemi megbeszéléseket lehet folytatni. 

 

A Tanácsi ülésen kívüli időszakokban rendezi az ICAO Titkárság a polgári repüléssel kap-

csolatos nagyobb konferenciákat, magas rangú miniszteri üléseket, Légügyi Főigazgatói ér-

tekezleteket és szemináriumokat. Ebben az időszakban üléseznek a Tanács tagjainak aktív 

részvételével a Tanács állandó szakmai bizottságai. 

 

15. ábra. Az ICAO tanácsterme 
 

 

 

Forrás: www.icao.int 

 
Szemben az ICAO jelképe, a bronzból készült címer, mellette az ENSZ és az ICAO zászlói. Az ülést az ICAO 

Tanács elnöke vezeti, mellette balra az ICAO Főtitkára és a Titkárság dolgozója. Középen Hollandia ajándéka, 

az acél alapba helyezett, Glóbuszt szimbolizáló kőfaragás. A 36 tanácsi tagállam nemzeti lobogói a teremben, 

míg a többi tagállamé a fogadó teremben találhatóak. A tanácsi tagok az angol „abc”-t követve ülnek egymással 

szemben. Mögöttük közvetlenül a képviselet munkatársai, míg a leghátsó sorokban a megfigyelői státusszal 

rendelkező tagállamok képviselői foglalnak helyet. Jobbra látszik az egész termet átölelő, a szinkrontolmácsok-

nak és a technikai személyzetnek helyet adó iroda. A tanácsi üléseken elhangzottakról szó szerinti jegyzőkönyv 

és kivonat készül. Minden beszédet azonnal az ICAO hivatalos nyelveire fordítanak. A földre helyezett, piros 

kijelzők segítenek a beszéd időkereteinek a betartásában.  

 

5.7.1. Tanács feladatai 

A Tanács 14 kötelező és 5 fakultatív feladatát az Egyezmény tételesen felsorolja. A kötelező 
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feladatok jól mutatják, hogy a Tanács lényegében az ICAO legfontosabb és leghatékonyabb 

szerve.  

Az ICAO Tanácsa kötelező feladatainak elvégzése során (a legfontosabbakat kiemel-

ve):  

– meghozza az ügyvivői szerepből adódó döntéseket (éves jelentést terjeszt a Közgyű-

lés elé; végrehajtja a Közgyűlés utasításait; eleget tesz az Egyezmény által rá háruló felada-

toknak és kötelezettségeknek; meghatározza saját szervezetét és eljárási szabályait; nyilván-

tartásba veszi a légügyi egyezményeket és megállapodásokat; intézi a Szervezet pénzügyeit, 

dönt a Főtitkár és a személyzet kinevezéséről stb.); 

– jelenti a tagállamoknak az Egyezmény megsértését, valamint azt, hogy a Tanács 

ajánlását, illetve határozatát nem hajtották végre; 

– jelentést tesz a Közgyűlésnek az Egyezmény megsértéséről abban az esetben, ha a 

tagállam nem tesz kellő intézkedést az Egyezmény megsértéséről szóló értesítést követő 

észszerű időn belül; 

– elfogadja a polgári légi közlekedés legfontosabb szabályait, a Szabványokat és az 

Ajánlott gyakorlatokat (SARPs); 

– megvizsgálja a Léginavigációs Bizottság (ANC) által a Függelékek módosítására tett 

javaslatait; és 

– megvizsgál az Egyezménnyel kapcsolatos minden olyan kérdést, amelyet valamely 

Szerződő Állam eléje terjeszt (54. cikk). 

A Tanács a kormányzói, operatív és adminisztratív feladatain túl tehát szabályokat al-

kot (kvázi jogalkotó) és vitás kérdéseket rendez (kvázi bírói funkcióval bír). Ebben rejlik az 

ENSZ-család keretein belül a különlegessége, ereje és egyedi volta.  

A Tanács fakultatív feladatai ellátása során 

– regionális vagy egyéb alapon légiszállítási bizottságokat hozhat létre; 

– feladatokkal bízhatja meg a Léginavigációs Bizottságot az Egyezményben meghatá-

rozott feladatokon kívül; 

– vizsgálatot folytathat nemzetközi jelentőségű kérdésekben a légi közlekedés és a re-

pülés minden területén; 

– tanulmányozhat a nemzetközi légi közlekedés szervezetével és működésével kapcso-

latos minden kérdést; és 

– a tagállamok kérésére kivizsgálhat bármely olyan helyzetet, amely a nemzetközi re-

pülés fejlesztése szempontjából elkerülhető akadályokat rejt magában (55. cikk). 

A fakultatív feladatai ellátása során az ICAO több olyan kulcsterületen hozott globális 

megoldást, amelyek valóban túlléptek a politikai érdekeken, a történelmen.  

 

Az ICAO bangkoki regionális irodájának ázsiai értekezletén 1995-ben egy forradalmi gon-

dolat került középpontba: a hidegháború miatt nem használt, védelmi és stratégiai szempont-

ból kiemelt sarki útvonalakat (polar route) a nemzetközi polgári repülésre alkalmassá kell 

tenni, ezzel rövidebb és gyorsabb üzemelést lehet biztosítani az Észak-Amerika és Ázsia 

között közlekedő légitársaságoknak. Az ICAO a nemzetközi repülés fejlesztése szempontjá-

ból elkerülhető akadályként értékelte, hogy az orosz légteret nagyban érintő légi útvonalakat 

megfelelő műszaki fejlesztésekkel, a légiforgalmi irányítás technikai és nyelvi felkészítésé-

vel, az orosz kormánnyal szorosan együttműködve elérhetővé tegyék a kereskedelmi légi 

forgalom számára. Négy sarki útvonalat jelölt ki az ICAO munkacsoportja. Az üzemelés 

során speciális szabályokat írtak elő, figyelemmel a rendkívüli időjárási körülményekre, az 

üzemanyag hőmérsékletére, a kitérő repülőterekre, az utasok mentése esetén alkalmazott 

eljárásokra. Az első hivatalos útra 1998 júliusában került sor a Polar 1 útvonalon. A Cathay 

Pacific (CPA) légitársaság repülőgépe már közbenső leszállás nélkül, egy órával rövidebb 
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repülési idővel, 16 óra alatt tette meg a New York (KJFK) – Hongkong (VHHH) repülőutat. 

Mára a sarki útvonalak a legfontosabb stratégiai útvonalakká váltak. 

 

 
16. ábra. Sarki útvonalak megnyitása 

 

 
 
A térkép kiválóan szemlélteti, hogy a Korean Air Lines 007-es járat tragédiája (1983) és más, a térségben történt 

repülési incidensek a jelenkorban, ezen területi kiterjedésben már nem történhetnének meg. Az Egyezmény pre-

ambulumában megfogalmazott alapvető célok világosak: a nemzetek és népek közötti együttműködés elősegítése 

mindig kívánatos, mert „ettől a világ békéje függ”. 

 

5.7.2. Repülési berendezésekkel kapcsolatos feladatok 

A tagállamok kötelezettsége, hogy az ICAO Tanács által elfogadott Szabványok és Ajánlott 

gyakorlatoknak (SARPs) megfelelően lehetőség szerint, 

– a nemzetközi repülés megkönnyítésére területükön repülőtereket, rádiószolgálatot, 

meteorológiai szolgálatot és egyéb repülési berendezéseket létesítenek; 

– elfogadják és megvalósítják az egységes szabványrendszereket a távközlési eljárá-

sok, kódok, jelek, jelzések, fényjelek és egyéb üzemeltetési gyakorlatok és szabályok terén; 

– nemzetközi téren pedig működjenek együtt a repülési térképek és atlaszok megjelen-

tetésének a biztosítása céljából (28. cikk). 

 

Ha a Tanács azon a véleményen van, hogy valamely tagállam repülőterei, egyéb repülési be-

rendezései, – ideértve a rádió- és a meteorológiai szolgálatot is – nem felelnek meg a nemzet-

közi légijáratok biztonságos, rendszeres, hatékony és gazdaságos üzemeltetésének céljára, a 

helyzet megoldásáról a közvetlen érdekelttel és a többi érintett állammal tanácskozást folytat. 

A tanácskozás eredményeképpen ajánlásokat tehet, de abban az esetben, ha a tagállam az aján-

lásokat nem hajtja végre, nem tekinthető az Egyezmény megsértésében vétkesnek (69. cikk). 

Ugyanakkor a tagállam a Tanáccsal megállapodást létesíthet az említett ajánlások végrehajtásá-

ra. A megállapodásban szereplő költségeket az állam maga viseli.  

 

A Tanács – az állam kérésére – teljes mértékben vagy részben magára vállalhatja repülőterek 
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és más repülési létesítmények építési költségeit, valamint a nemzetközi légijáratok biztonsá-

gának, rendszerességének és hatékonyságának fokozásához szükséges rádióberendezések és 

meteorológiai szolgálat fenntartását (70. cikk). A Tanács az állam területén a biztonságos és 

hatékony üzemeltetéséhez szükséges feltételeket biztosítja és a szükséges berendezéseket 

szolgáltatja, személyzettel ellátja, fenntartja és igazgatja. A Tanács a nyújtott szolgáltatásaiért 

igazságos és méltányos árat állapít meg (71. cikk). 

 

1993 óta az ICAO és az ENSZ Fejlesztési Program szervezésében történt a légi forgalom 

irányítása – a politikailag instabil és polgárháború sújtotta – Szomáliában.194 A szomáliai 

légteret a szomszédos országból, Kenyából (Nairobi) 1996 májusa óta irányította az ICAO 

által létrehozott Polgári Repülési Ügyvivő Hatóság Szomáliáért elnevezésű légiforgalmi irá-

nyító szervezet. A szervezet fő tulajdonosa a szomáliai állam volt. A tevékenységet az ICAO 

szoros együttműködésben végezte a Nemzetközi Légiszállítási Szövetséggel (IATA), más 

ENSZ intézményekkel és a szomáliai légügyi hatósággal. 2014. december 4-én az ICAO 

Főtitkára és a szomáliai kormány minisztere megállapodást írt alá arról az átmeneti program 

végrehajtásáról,195 amely lehetővé tette, hogy Szomália 2015 januárjától saját maga végezze 

Mogadishu fővárosából légtere irányítását. Az ICAO több millió dollárral támogatta a szük-

séges feltételek megteremtését, amelyhez Törökország jelentős segítséget nyújtott Szomáliá-

nak.  

 

A tagállam bármikor felmondhatja azokat a kötelezettségeket, amelyeket a 70. cikk értelmé-

ben vállalt, valamint átveheti a területén a Tanács által létesített repülőtereket és egyéb beren-

dezéseket, feltéve, hogy a Tanácsnak olyan összeget fizet, amely az adott körülmények között 

méltányos. Ha az állam véleménye szerint a Tanács által megállapított összeg méltánytalan, 

akkor a Tanács határozata ellen a Közgyűléshez fellebbezhet. A Közgyűlés a Tanács határo-

zatát megerősítheti vagy megváltoztathatja (75. cikk). 

 

5.7.3. Közösen üzemeltető szervezetekkel kapcsolatos feladatok 

Az Egyezmény rendelkezései alapján lehetőség van arra, hogy két vagy több tagállam közös 

légi közlekedési vállalatot vagy nemzetközi üzemeltető szervezetet létesítsen, vagy légijáratait 

bármely útvonalon közös elszámolásban196 üzemeltesse.  

 

Az ilyen célzattal kötött megállapodásokat az ICAO Tanácsának nyilvántartásba vétel céljá-

ból be kell jelenteni. A Tanács a légi járművek állami hovatartozására (17–21. cikkek) vonat-

                                                           
194

 ICAO Eastern and Southern African Office – Workshop on the developement of national performance for air 

navigation systems, 2010, NPF/SIP/2010-WP/22. 
195

 ICAO officially transfer control of Somali airspace to Government of Somalia. Hiiraan Online, December, 

2014. 
196

 A közös elszámolásnak többféle formája ismert. Kezdetben ún. pool megállapodás keretében a szerződő 

légitársaságok egyike a bevételeik között keletkezett különbséget kifizette a másik félnek. Minden menetrendi 

szezon előtt a felek megegyeztek a tarifában és az fizette a differenciát a másiknak, aki a forgalom függvényében 

nagyobb bevételt generált. Később megjelentek az ún. code-share megállapodások, amelyekben a részt vevő 

légitársaságok a megegyezett útvonalon a légijáratot közösen, közös járatszám alatt üzemeltetik. Ilyenkor az 

egyik fél, vagy mindkettő üléshely kontingenst vásárolt ún. block-seat megállapodás keretében a másik fél által 

üzemeltetett légi járművön. A nem üzemelő fél vásárolhat fix számban (hard-block) vagy rugalmas számban 

(soft-block) üléshelyeket az adott járaton. A fix üléshelyeket előre ki kell fizetni. Ha nem tudja a szerződő fél 

eladni a megvásárolt kontingenst, akkor abból kára származik, ugyanakkor, ha több ülésre van kereslet, akkor a 

bevétel a partneré lesz, mert csak az üzemelő fél adhat el a fix ülésszámon felül repülőjegyet. A rugalmas kere-

tek között vásárolt helyek értékesítése kevesebb kockázatott rejt, de ritkán kötnek ilyen szerződést a felek. IVÁ-

NYI: A légitársaságok kereskedelmi kapcsolatai. 
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kozó rendelkezései alapján meghatározza a lajstromozási szabályok alkalmazását a közösen 

üzemeltetett légi járművek esetében (77. cikk). A közös vállalkozásokban az államok ennek 

alapján külön szerződésben rendezik, hogy melyik légi jármű tekintetében melyik állam látja 

el a lajstromozó állam szerepét és gyakorolja az ezzel járó jogokat és vállalja a kötelezettsé-

geket.  

 

Az Air Afrique (RKA) 1961 és 2002 között üzemelt, miután a Yaoundé Megállapodásban197 

11 nyugat-afrikai ország közös légi közlekedési vállalatot hozott létre Abidjan székhellyel 

(Elefántcsontpart). Ezen országok önmagukban nem lettek volna képesek önálló nemzeti 

légitársaság létrehozásra, ezért éltek az alapítók az Egyezmény adta lehetőséggel. A 2001. 

szeptember 11-e utáni válságot azonban nem élte túl a közös vállalat és csődbe ment, útvo-

nalainak nagy részét az Air France (AFR) légitársaság vette át. A legismertebb multinacio-

nális légitársaság a Svédország, Dánia és Norvégia által létrehozott és együttesen 50,1 száza-

lékban tulajdonolt Scandinavian Airlines System (SAS) konzorcium.198 A megállapodásban a 

felek nemzeti légitársaságaikat SAS néven egy új közös légi közlekedési vállalatba szervez-

ték. A közös cég székhelye a Stockholm Arlanda nemzetközi repülőtéren (ESSA) található.  

 

A Tanács javasolhatja az érintett tagállamoknak, hogy közös vállalatot létesítsenek légijárat 

fenntartása céljából meghatározott útvonalon vagy körzetben (78. cikk). Az állam a közös 

üzemeltető szervezetben vagy a közös elszámolású járatra vonatkozó megállapodásban kor-

mánya, illetve az általa kijelölt légi közlekedési vállalat vagy vállalatok útján részt vehet. A 

vállalat állami, részben állami vagy magántulajdonban lehet (79. cikk). A Chicagói Egyez-

mény szabályai minden tekintetben alkalmazandóak a közös légi közlekedési vállalatokra és a 

nemzetközi üzemeltető szervezetekre, illetve a közös elszámolású járatokra is. 

  

5.7.4. Vitás kérdések rendezése 

Az ICAO történetében kevés vitás eset jutott el a Tanács által hozott végső döntésig, mert az 

ICAO Tanács Elnöke a hatáskörében eljárva, élve diplomáciai és politikai befolyásával, a 

perben álló feleket mielőbbi megegyezésre bírta. A Tanács a vitarendező funkcióit közvetet-

ten az Egyezmény értelmében akkor gyakorolja, amikor megvizsgálja valamely, az Egyez-

ménnyel kapcsolatos olyan kérdést, amelyet valamelyik Szerződő Állam a Tanács elé terjeszt 

[54. cikk n)], vagy amikor a Tanács jelenti a Szerződő Államoknak az Egyezmény megsérté-

sét, valamint azt, hogy a Tanács ajánlását, illetve határozatát valamelyik tagállam nem hajtotta 

végre [54. cikk j)]. 

 

A Tanács a vitarendező funkcióit közvetlenül akkor tudja gyakorolni, amikor döntést hoz a 

tagállamok közötti, az Egyezmény és Függelékei értelmezésére vagy alkalmazására vonatko-

zó vitás ügyekben. A Tanács olyan tagja, akinek az állama vitában áll, a vitás kérdésnek a 

Tanács részéről történő megvizsgálásakor nem szavazhat (84. cikk). A választott tagállamok-

ból álló Tanács azonban jelentős részben politikai funkcióval bír, amely megnehezítheti a 

tagállamok közötti vitában a tisztán szakmai alapú döntések meghozatalát. A Tanács ennek a 

jelenségnek a kiküszöbölésére, az ügy objektív megítélését elősegítve gyakran használ nem-

zetközileg elismert szakértőket.  

 

A Tanács többek között eljárt Jordánia és az Egyesült Arab Köztársaság viszályában;199 az 

                                                           
197

 ICAO Circular 98-AT/19, 1970 – Treaty relating to Air Transport in Africa. 
198

 ICAO Circular 99-AT/20, 1970 – SAS Consortium Agreement and Related Agreements. 
199

 ICAO Council Working Paper/2661 at 5, 1958. 
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Egyesült Arab Köztársaság konfliktusában Libanonnal, majd Izraellel szemben, és a Libanon 

kontra Franciaország vitájában. Az India és Pakisztán között kialakult – a légi közlekedés 

területén is régóta tartó – szembenállást érdemes kiemelni.200  

 

Az India kontra Pakisztán ügyben (1952) a vitában álló felek először informális keretek kö-

zött próbálták az átrepüléssel kapcsolatos nézeteltéréseiket orvosolni. A felek azonban nem 

tudtak megegyezni, ezért hivatalosan az ICAO Tanácsának a segítségét kérték. India sérel-

mezte, hogy a szomszédos ország légterének nagy részét azért nem tudja használni, mert 

Pakisztán észszerűtlenül és szükségtelenül tiltott légtereket jelölt ki. Eközben a nemzetközi 

légi forgalom elől zárt légterekben az iráni légitársaságok menetrendszerűen közlekedő repü-

lőgépei bizonyítottan átrepülhettek és ez a diszkriminatív jellegű magatartás sértette az 

Egyezmény (5., 6. és 9. cikkeit) és az IASTA tranzitmegállapodás szabályait. Az ICAO Ta-

nácsa néhány hónap alatt rendezte a viszonyokat és határozatában201 kötelezte a feleket, 

hogy nemzeti légterükben biztosítsák egymásnak az akadálymentes átrepülést. 

 
17. ábra. Pakisztán átrepülési vitája Indiával  
 

 

 

A megállapodásban Pakisztán a tiltott légterét két helyen 12 mérföld szélességben megnyitotta, de így sem bizto-

sította a legrövidebb direkt útvonalat (Pesavar érintésével Delhi–Kabul, vagy Kvetta érintésével Delhi–

Kandahár) a kijelölt indiai légitársaságnak. Ennek következtében a Lahor érintésével közlekedő Delhi–Kabul–

Delhi járatnak 460 kilométerrel hosszabb utat kellett megtennie.202 

 

A Tanács döntése ellen – a Tanács határozatának a kézhezvételétől számított hatvan napon 

belül – a Nemzetközi Bírósághoz (ICJ)203 vagy eseti választottbírósághoz204 lehet fellebbezni 

                                                           
200

 Syllabus Private Air Law. International Institute of Air and Space Law. Faculty of Law, Leiden University, 

2016. 100–101. o. 
201

 A7-P1, 1953. 74–76. o., ICAO Doc 7367. 
202

 CHENG: The Law of Internaional Air Transport. 102. o. 
203

 A hágai Nemzetközi Bíróság (ICJ) az ENSZ legfőbb bírói szerve, az egyetlen állandó és egyetemes jellegű 

nemzetközi bírói fórum. A Nemzetközi Bíróság feladata az eléje terjesztett ügyeknek a nemzetközi jog alapján 

történő eldöntése. Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya, 92. cikk. 
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(84. cikk). A Nemzetközi Bíróság és a választottbíróság határozata végleges és kötelező (86. 

cikk). 

 

Pakisztán kontra India ügyben (1971) a felek között újabb vita robbant ki, ezért az ICAO 

Tanácsához fordultak. Az ügy hátterében a felek között 1965 augusztusában kirobbant hábo-

rú állt, amelynek következtében a pakisztáni polgári repülőgépek indiai területek feletti átre-

pülési jogát India felfüggesztette. A felek később megegyeztek abban, hogy az átrepülések 

(tranzitjogok) ugyanúgy folytatódhatnak, de ennek az egyezségnek az értelmezésében eltér-

tek az álláspontok. Pakisztán az átrepüléseket az adott térségben a Chicagói Egyezményben 

(5. cikk) és az IASTA tranzitmegállapodásban foglalt szabályok alapján gyakorolta. India 

ezzel szemben az indiai légtérbe berepülni csakis az általa meghatározott speciális rendszer-

ben, előzetes engedélyek birtokában engedte a pakisztáni légi járműveket. Pakisztán ragasz-

kodott ahhoz, hogy gépei – a tranzit 1. és 2. jogokat használva – előzetes engedélyek nélkül, a 

nemzetközi szabályokat betartva átrepülhessenek indiai területek felett. A vitát elmélyítette, 

hogy két kasmíri milicista 1971. január 30-án Indiában eltérítette az indiai légitársaság 

Fokker F27-es repülőgépét és Pakisztánba repült vele. Válaszul India minden átrepülést fel-

függesztett, így Pakisztán (az Egyezmény 84. cikke és az IASTA tranzitmegállapodás II. 

cikk 1–2. szakaszai alapján) egy keresettel és egy panasszal az ICAO Tanácsához fordult. 

Válaszlépésül India az ICAO Tanácsának a hatáskörére vonatkozó előzetes kifogásokat ter-

jesztett elő. Az ICAO Tanácsa összeült és saját hatáskörét vizsgáló döntésében megállapítot-

ta, hogy a panasz megvizsgálásra joghatósággal rendelkezik. A Tanácsnak a hatáskörét meg-

állapító döntése ellen az indiai kormány, most már felperesként a Nemzetközi Bíróságnál 

fellebbezett. India kontra Pakisztán perben205 (1971) a Nemzetközi Bíróság India keresetét 

elutasítva döntésében az ICAO Tanácsának a hatáskörét mondta ki. Később a felek felfüg-

gesztették a Tanács előtt indult eljárást és a vitát maguk között rendezték. 

 

A Nemzetközi Bíróság ítéletében kiemelte, hogy a bíróságnak mindig meg kell győződnie a 

joghatóságáról, és ha szükséges, azt hivatalból kell vizsgálnia. A hatáskörről szóló előzetes 

döntés és az ügy érdemi kérdéseiben hozott későbbi döntés között azonban nem szabad kü-

lönbséget tenni, mert a joghatóságra vonatkozó határozat – még ha nem is dönti el az ügyet – 

hatással lehet az ügy érdemi kimenetelére (például nemleges hatáskör megállapítása esetén az 

eljárás véget ér). Az olyan bíróságnak, amelynek nincs vagy nem tisztázott a joghatósága, 

egyik fél sem köteles a vita érdemére nézve magyarázatot adni, de a joghatósági kérdések 

bizonyos esetekben érinthetnek érdemi kérdéseket és bizonyos érdemi részek vizsgálatát kö-

vetelik meg.206  

 

Az Egyezmény feljogosítja a Közgyűlést és az ICAO tagállamait szankciók alkalmazására 

azzal a tagállammal és annak légitársaságával szemben, amelyik a vitás kérdésben hozott dön-

tést nem tartja be.  

– a tagállammal szemben a Közgyűlés felfüggesztheti a szavazati jogát a Közgyűlésben és a 

                                                                                                                                                                                     
204

 Ha a vitában a Tanács határozatát megfellebbezték, s a Szerződő Állam nem fogadta el az Állandó Nemzetközi 

Bíróság Alapszabályát és a vitában részt vevő Szerződő Államok a választottbíróság összetételében nem tudtak 

megegyezni, a vitában részt vevő mindegyik Szerződő Állam egy választott bírót nevez meg, akik megállapodnak 

az elnök személyében. A választott bírák és az elnök ezt követően megalakítják a választottbíróságot. A felállított 

választottbíróság eljárási szabályait maga állapítja meg, határozatait többségi szavazattal hozza, annak fenntartá-

sával, hogy a Tanács dönthet eljárási kérdésekben, ha olyan késedelem mutatkozik, amelyet túlságosan hosszúnak 

tart. Chicagói Egyezmény, XVIII. fejezet, Választottbírósági eljárás, 85. cikk. 
205

 India v. Pakistan – ICJ Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council, Judgment of 18 August, 

1972. 
206

 LAMM Vanda: A hágai Nemzetközi Bíróság döntései (1957–1982). Budapest, 1984. 174–184. o. 
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Tanácsban (feltéve, ha a Szerződő Állam a Tanács tagja) (88. cikk);  

– az elmarasztalt tagállam légitársaságával szemben a Szerződő Államok kötelezik magukat 

arra, hogy a területük fölött levő légtérben nem engedik meg annak a légi közlekedési válla-

latnak a működését, amelyikről a Tanács úgy határozott, hogy az nem működik összhangban 

az Egyezmény rendelkezéseivel (87. cikk). 

Az utóbbi szabály alkalmazására még nem került sor, mert annak valószínűleg nagy politikai 

visszhangja lenne, és a feleket is megosztaná, így a hozzáfűzött védendő érdek jobban sérül-

ne.  

 

5.7.5. Tanács megválasztása 

A jelenleg 36 tagú Tanács tagjainak megválasztását mindig nemzetközi diplomáciai tárgyalá-

sok, szervezett kampány előzi meg. A Tanácsba bekerülni egyre nehezebb, tekintettel arra, 

hogy egyre több ország szeretne a meghatározott létszámú Tanács tagjává válni. Az ICAO 

megalakulásakor 21 tanácsi helyre lehetett a 26 tagállamnak pályázni. A tagállamok számá-

nak látványos növekedése, valamint a légi közlekedési iparág régióként eltérő gazdasági sze-

repének erősödése következtében a tanácsi létszám fokozatosan nőtt.  

 

Először az ICAO 13. rendkívüli Közgyűlésén (1961) emelkedett 21-ről 27 főre az ICAO Ta-

nács tagjainak száma, amelynek oka a gyarmati sorból felszabadult országoknak az ENSZ és 

intézményeihez történő nagyszámú csatlakozása volt. Az ICAO a 18. Közgyűlésén (1971) 27-

ről 30 főre növelte a tanácsi tagok létszámát, mert újabb országok, köztük Magyarország és a 

régió államai a Szovjetunióval együtt csatlakoztak az ICAO szervezetéhez. Az ICAO a 21. 

Közgyűlésén (1974) Kína csatlakozásával újabb növelésre tett javaslatot és ennek köszönhe-

tően 33-ra emelkedett a tanácsi tagok száma. Később a tanácsi tagság megszerzésére egyre 

nagyobb nyomást helyeztek az afrikai, arab és dél-amerikai országok, amely elérte célját és az 

ICAO a 28. rendkívüli Közgyűlésén (1990) 36 tagúra emelte az ICAO Tanács létszámát.
207

 

Szaúd-Arábia már az ICAO 37. Közgyűlésén (2010) javaslatot tett a további bővítésre. Indo-

kolása szerint jelentős igény mutatkozik főként a repülésben látványosan fejlődő régiók (arab, 

afrikai és ázsiai) országainak részéről a tanácsi taglétszám 39 főre történő bővítésére.
208

 A 

szaúdi előterjesztést a Közgyűlés további vizsgálatra a Tanács hatáskörébe utalta, amely nem 

támogatta a javaslat elfogadását. Végül hosszas vita után az ICAO 39. Közgyűlésén (2016) a 

tagállamok elfogadták a Tanács létszámának 40 főre történő emelését.
209

 Az új szabály ha-

tálybalépésig akár egy évtized is eltelhet, mert a Közgyűlés által meghatározott számú – jelen 

esetben 128 – tagállam megerősítésére van szükség. Kényes és időigényes folyamat ez, mivel 

a Tanácsban meglévő helyek száma egyfajta politikai egyensúly, állandó küzdelem és diplo-

máciai erőfeszítések eredménye. 

 

A javasolt módosítások, amelyeket a Közgyűlésen a Szerződő Államok kétharmados többség-

gel hoztak, nem rögtön érvényesülnek. Az Egyezmény alapján a Közgyűlés által meghatáro-

zott számú állam megerősítése van szükség a módosítás hatálybalépéséhez (94. cikk). Például, 

amikor az ICAO rendkívüli Közgyűlésen 1990. október 26-án a Tanács 36 tagúra történő bő-

vítéséről döntöttek a tagállamok, akkor ez a döntés 2002. november 28-án, 12 év múlva lépett 
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hatályba (akkor 108 tagállam megerősítésére volt szükség). Ennek birtokában az ICAO Taná-

csa rendkívüli Közgyűlést (2003) hívott össze, amelyen három új tanácsi taggal bővült az 

ICAO Tanácsa: a 2. csoportban Dél-Afrika és Szingapúr, míg a 3. csoportban pedig Chile 

csatlakozott.210 Jogilag érdekes helyzet alakult ki azzal, hogy a szavazás során a módosítást 

meg nem megerősítő országok is élhettek szavazati jogukkal.  

 

A Közgyűlésen minden Szerződő Államot egy szavazat illet meg [48. cikk b)].  

A választás titkos és 2010 óta elektronikus zárt rendszer használatával történik.  

A Közgyűlés a Tanács tagjainak megválasztásakor megfelelő arányú képviseletet biz-

tosít: 

I. a légiszállításban vezető szerepet betöltő államoknak;  

II. azoknak az államoknak, amelyek a legnagyobb mértékben hozzájárulnak a nemzet-

közi polgári légi közlekedés számára szükséges berendezések fejlesztéséhez;  

III. az egyébként nem képviselt olyan államoknak, amelyeknek a jelenléte biztosítja, 

hogy a világ minden jelentősebb földrajzi egysége képviselethez jusson a Tanácsban [50. cikk 

b) 1–3.]. 

 

A csoportok kialakítása nem kőbe vésett, kritériumait 1944-ben fogalmazták meg. Azóta sok 

minden változott, de a lényeg ugyanaz maradt: bekerülni a „klubba”, mert a tanácsi tagsággal 

a tagállam a légi közlekedés jövőjének formálásában kitüntetett szerepet játszhat, miközben a 

légi közlekedéssel kapcsolatos nemzeti érdekeit a legmagasabb szinten tudja érvényesíteni. A 

minél sikeresebb választási eredmény elérése céljából a pályázó államok közel egyéves dip-

lomáciai és szakmai kampánnyal készülnek a megmérettetésre. 

 

I. csoport 

A légi közlekedésben vezető szerepet betöltő „nehézsúlyú” csoportban, a Közgyűlés által 

meghatározott 11 helyre lényegében mindig ugyanazok az országok pályáznak, így első ráné-

zésre nincs különösebb tétje a szavazásnak. A papírformának kell érvényesülnie, 11 ország 

indul 11 tagsági helyért. Mégis minden jelölt nagy erőkkel kampányol és készül a választásra, 

mert a verseny végső soron a 11-es lista sorrendjében érhető tetten, azaz számukra annak van 

jelentősége, hogy ki lesz az első és ki az utolsó. Ennek a sorrendnek üzenete van, amit persze 

nem szabad túlértékelni. 

Az I. csoport állandó szereplői: Ausztrália, Brazília, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, 

Franciaország, Japán, Kanada, Kína, Németország, Olaszország és Oroszország.  

 

Nyilvánvaló, hogy a repülésben vezető szerepet betöltő államok számát nem lehet a tízes 

számban meghatározni, mert jóval többen vannak. Az első csoportban még sincs tolongás, 

mert a már kialakult erőviszonyok olyan jelentőségűek, hogy annak átformálásáért folytatott 

küzdelemben igen könnyen alulmaradhat az újonnan pályázó. Ennek következtében a tagál-

lamok inkább a második csoportban, vagy sokkal inkább a harmadik csoportban indulnak, 

nem törődve az Egyezményben meghatározott csoportkritériumokkal.  

 

II. csoport  

A fejlesztésekhez legnagyobb mértékben hozzájáruló csoportban 12 helyre lehet pályázni. A 

12 helyre általában mindig tizenkettő tagállam jelöli magát, de a tét ennek ellenére itt jóval 

nagyobb, mert bármikor megjelenhet egy új kihívó. Ebbe a csoportba olyan, a saját régióikban 
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megkerülhetetlen, stabil pozícióval rendelkező tagállamok tartoznak, mint például Argentína, 

Egyiptom, Dél-Afrika, India, Mexikó, Nigéria, Spanyolország, Szaúd-Arábia és Szingapúr. A 

bennmaradás, az esély növelése érdekében egyes országok szövetséges csoportokba tömörül-

tek és ún. rotációs rendszerben működnek. (Ebben a felállásban mindig a soron következő 

ország látja el három éven keresztül a tagok képviseletét az ICAO Tanácsában.) Ilyen az ABIS 

Group,211 amely hét európai országot tömörít, valamint a NORDICAO212 formáció, amely 

ugyancsak hét európai ország kooperációjában működik. Nem nehéz belátni, hogy önmaguk-

ban az ABIS Csoport országai (Ausztria, Belgium, Hollandia, Horvátország, Írország, Lu-

xemburg, Portugália és Svájc) nem tudnának sikeresen fellépni a tagságért folytatott verseny-

ben, de egységben igen, mert így már jelentős területet fednek le és az ICAO költségvetésnek 

is több mint 5%-át adják. Ennek következtében eleve hét szavazattal rendelkeznek, amely a 

hét ország érdekérvényesítő képességével számolva ez a szám megsokszorozódik. A 

NORDICAO országai Dánia, Észtország, Finnország, Izland, Litvánia, Norvégia és Svédor-

szág. Ez a csoport területileg az egyik legerősebb, mert idetartozik a világ legnagyobb szigete, 

a dán fennhatóság alatt álló Grönland.  

 

Szintén a második csoportban található Venezuela és Kolumbia, akik együttműködési megál-

lapodás alapján váltják egymást a Tanácsban. Egyiptom például egyedül méretteti meg magát, 

teheti, mert maga mellé tudja állítani a nagyszámú afrikai és az egyre erősebb befolyással 

rendelkező arab országokat, földrajzi helyzetéből és a térség stabilizációjában szerepet játszó 

adottságából adódóan. Nigéria például az afrikai közösség egyik legmeghatározóbb országa-

ként, kiváló diplomáciai kapcsolatokat kiépítve érvényesíti érdekeit, így példaként az ICAO 

Tanácsának az elnöke 2013 óta nigériai származású. 

 

A szabályok szerint az a tagállam, amelyik az első csoportban vagy a második csoportban 

indul, és nem szerez kellő számú szavazatot, a harmadik csoportban folytathatja. A magas 

kockázat miatt ezzel a lehetőséggel a tagállamok nem szoktak élni. Ennek oka, hogy ha egy 

újonnan jelölt tagállam a második csoportban kialakult versenyben rosszul szerepel – és erre 

nagy esélye van, figyelemmel a fennálló stabil erőviszonyokra – akkor a harmadik csoportban 

nagy valószínűséggel végképp veszíteni fog. Mivel a harmadik csoportban indulók regionális 

szinten már előre megegyeztek egymás támogatásának a feltételeiről, az új indulónak már 

nem lesz ideje és lehetősége az új csoportban elegendő támogatást szerezni. Ennek elkerülése 

érdekében a repülésben fontos szerepet játszó országok, mint például Dél-Korea, Malajzia, 

vagy akár az Egyesült Arab Emirátusok nem vállalják a magasabb kockázatot, inkább a har-

madik csoportban indulnak. 

 

III. csoport 

A harmadik csoportban 13 helyre lehet pályázni. A rendszerint kialakuló verseny ellenére az 

esélyek itt a legnagyobbak, mert a világ minden jelentősebb földrajzi egysége képviselethez 

jutásának elve minden tagállam indulását lehetővé teszi, továbbá ebben a csoportban könnyen 

megoszlanak a szavazatok, vagy éppen borulnak a megállapodások, ráadásul az egész szava-

zás titkos, amely további meglepetéseket okozhat. Ennek ellenére a diplomáciában jártas or-

szágok képviselői a titkos szavazást megmosolyogva előre megjósolják a végeredményt, ha 

ugyanis a választásokon a tagállamok a diplomáciai úton előre leegyeztetett megállapodásokat 

betartják, a választás végső kimenetele nagy valószínűséggel nem lehet más, mint az alkukban 

foglaltak. Ez azonban nem mindig van így.  
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A tanácsi helyek mögött jól kialakult erőviszonyok és jól védett érdekek állnak, amelyeken 

változtatni csak nagyon kemény munkával lehet. Jó példa erre Indonézia, amely a világ egyik 

leggyorsabban fejlődő, negyedik legnépesebb és egyik legnagyobb országa (ha területét átve-

títenénk Európára, az Londontól az Urálig terjedne). 1998 óta Indonézia nem tagja az ICAO 

Tanácsának. Többszöri indulás és a diplomáciai erőfeszítések ellenére sem sikerült a 3. cso-

portban sikert elérnie, pedig ha pusztán a kiírási kritériumot nézzük, Indonézia az egyik leg-

nagyobb esélyese kategóriájának. A világ azonban sajátos logika mentén működik. Indonézia 

1998-ban a választásokon elveszítette addigi stabil helyét a Tanácsban és ezzel együtt a lehe-

tőséget arra, hogy oda újra visszakerüljön. A tagsági hely visszaszerzése sokszor nehezebb, 

mint új szereplőként indulni. Ennek több oka van, főként, hogy a Tanács tagjai a hároméves 

mandátum ideje alatt olyan kapcsolatokat, közös érdekviszonyt, nem egyszer barátságokat 

alakítottak ki, amelynek következtében a Tanács tagjai a status quo fenntartásában lesznek 

érdekeltek. Nem hiába tartja a mondás: boldogok a birtokosok, a birtokon belül lévők (beati 

possidentes).213 Ezt az utcahossznyi előnyt csak átütő stratégiával lehet a jelöltnek felülmúlni. 

Másrészt a világ állandóan változik, régiók erősödnek, gyengülnek. Mikor a fejlett légi közle-

kedéssel rendelkező Malajzia történelme során először elindult a 2007-es tanácsi választáso-

kon, ezzel régiós alternatívát támasztott Indonéziának, miközben az indonéz légitársaságok 

egy része, köztük a nemzeti légitársaság is, az EU feketelistáján szerepelt. Nem volt kétséges 

a szereplés kimenetele. Indonéziának egy esélye maradt, rotációs alapon együttműködést köt-

ni – a jelenleg is ICAO tanácstag – Malajziával a térség közös képviseletére és a tanácsi hely 

hosszútávon történő közös megőrzésére.  

 

Az ICAO Tanácsában a választások után megüresedő helyek betöltéséről a Közgyűlés minél 

előbb gondoskodik. Ilyen esetben az Egyezmény szabályai alapján a Tanács rendkívüli Köz-

gyűlést hív össze. A Tanácsba ilyen módon megválasztott Szerződő Állam az előd tisztségide-

jének a végéig tölti be a megüresedett helyet [50. cikk b)]. 

 

5.7.6. Tanács összetétele 

A Tanács összetétele rendkívül kiegyensúlyozott, széles konszenzus eredménye. A Tanácsban 

a céljaik eléréséért kétféle módon küzdenek a tagállamok: egyedül vagy régiós tagállamként 

egységbe tömörülten. A 36 tagú tanácsban 8 európai ország képviselteti magát (mind az Eu-

rópai Unió tagja), 8 ország a latin-amerikai régióból kerül ki, míg 8 ország az afrikai országok 

képviselőiből áll, a fennmaradó helyeken az ázsiai országok és az érdekeiket önállóan érvé-

nyesítő országok állnak, úgy mint Ausztrália, Egyesült Államok, Oroszország, India, Japán, 

Kanada és Kína.  

 

Az egységbe tömörült tagállamok erejét szervezeti szinten a regionális összefogás adja. Ezt az 

ECAC, AFCAC, ACAC és a LACAC államközi regionális szervezetek biztosítják. Ázsiának 

kifejezetten a repülésre nincs ilyen szervezete, itt egyébként is a nagyobb államok és Szingapúr 

dominanciája érvényesül. (Az egységbe tömörülés azonban nem zárja ki, hogy esetenként egy-

egy tagállam más véleményt képviseljen és annak a tanácsi ülésen hangot adjon.) 

 

A fentiekből az következik, hogy a régiós érdekérvényesítésé a jövő, azaz elképzelhető, hogy 

egy napon nem tagállamokból áll majd a Tanács. Jó példa erre Európa. Az európai országok 
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sok esetben nincsenek ugyanolyan állásponton, a nagy viták közepette nem mindig lépnek fel 

az adott kérdésekben egységesen, sőt látványosan széthúznak, amely gyengíti a Tanácsban a 

nyolc helyből eredő előnyös pozíciót. Az Európai Unió 2005 szeptemberében képviseletet 

nyitott Montrealban és vizsgálta annak lehetőségét, hogy erős pozíciót – azaz teljes tagságot – 

szerezzen az ICAO-ban [például úgy, mint az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szer-

vezetben (FAO), amelynek teljes tagja az Európai Közösség]. Hosszas viták és harcok árán az 

EU „csak” megfigyelői státuszt kapott, amely a nyílt üléseken részvételre, az EU-t közvetle-

nül érintő témákban kizárólag meghívás alapján a hozzászólás lehetőségére jogosította. A 

Tanács tagjai belátták, hogy a status quo sérülhet azzal, ha egy régió nevében a tagállamai 

felett álló szervezet lép fel, ezért mindent megtettek az EU pozíciójának gyengítéséért.  

 

Az Egyezmény világosan fogalmaz, a Chicagói Egyezményhez csak államok csatlakozhatnak 

(92. cikk), így a csatlakozásra egyedül az Egyezmény módosításával nyílna lehetőség, amely-

hez az összes Szerződő Állam kétharmadának igenlő szavazatára lenne szükség (94. cikk). 

Erre reálisan nincs esély. Ugyanakkor az Egyezmény lehetőséget biztosít a mélyebb együtt-

működés megteremtése céljából a nemzetközi szervezetekkel való megállapodások megköté-

sére, közös szolgáltatások fenntartására, és a Titkárságra vonatkozó közös intézkedések meg-

tételére. A Közgyűlés jóváhagyásával az ICAO Tanácsa olyan jellegű megállapodásokat is 

köthet, amelyek alkalmasak a Szervezet munkájának a megkönnyítésére (65. cikk). Ennek 

keretében 2011 szeptemberében az ICAO és az EU együttműködési megállapodást kötött az-

zal a céllal, hogy munkájuk során összehangolják a szabályozói feladatokat, és a közös vezér-

elvek meghatározásával szorosabb munkakapcsolatot alakítsanak ki a légi közlekedés kulcste-

rületein.214 Az Európai Unió ugyanakkor továbbra sem tett le róla, hogy mozgásterét szélesít-

ve nagyobb hatékonysággal és több jogosultsággal képviselje a régiót. Csak idő kérdése, hogy 

egy napon egy másik regionális szervezet is ilyen igénnyel lépjen majd fel.  

 

5.7.7. Tanács elnöke  

Az ICAO Tanácsa háromévi időtartamra választja elnökét. Az elnök újraválasztható és szava-

zati joggal nem rendelkezik. 

Az elnököt a Szerződő Államok jelölik. Az elnököt nem kell a Tanácsban tagságot viselő 

képviselők közül választani; de abban az esetben, ha mégis tanácsi képviselőt választanak 

meg elnökül, a helye megüresedik. Ebben az esetben a küldő tagállam egy másik személyt 

jelöl ki a képviselet vezetésére és a tanácsi tagság betöltésére.  

 

Az ICAO Tanácsa 2006-ban megreformálta az elnökválasztás és a kiválasztás intézményét.215 

Elkerülve az Egyezmény módosítását, az új szabályokat a Tanács Eljárási Rendjében216 szabá-

lyozta. Az új eljárás szabályozta a kiválasztási eljárás menetét, bevezette a meghallgatás in-

tézményét és az újraválaszthatóságot egy alkalomra korlátozta (maximálva 6 évben az elnöki 

periódust). Az elnök az Egyezmény értelmében valóban újraválasztható maradt, de csak egy 

alkalommal. Az egyszeri újraválaszthatóság intézményét az ICAO Tanácsa a Főtitkárra is ki-

terjesztette, aki egyben a Tanács titkári pozícióját is betölti.  
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Az elnök feladata, hogy összehívja a Tanács, a Légiszállítási Bizottság (ATC) és a 

Léginavigációs Bizottság (ANC) üléseit; képviselje a Tanácsot; és a Tanács nevében elvégez-

ze a Tanács által ráruházott feladatokat (51. cikk). 

 

A Tanács elnöki tisztsége az egyik legfontosabb pozíció. Az ICAO másik csúcsvezetője a 

Titkárságot vezető Főtitkár. Az Egyezmény azonban az ENSZ szervezeteiben szokatlan mó-

don az elnöknek végrehajtói funkciót ad, mert a hatalmat valójában gyakorló Tanács nevében 

az elnök jogosult elvégezni a Tanács által ráruházott feladatokat [51. cikk c)]. A Tanács elnö-

ke ezzel hatalmi tényezőként a Főtitkár mellett jelenik meg. Ez a kettős vezetés szokatlan és 

egyedüli az ENSZ családon belül, mert magának az ENSZ-nek és szakosított intézményeinek 

a vezetését a Főtitkár (UN, IMO) vagy a Főigazgató (IMF, ITU, WTO, WHO, FAO, ILO, 

UNESCO) látja el. 

 

Az elnöki pozíció körülírása felületes, mert a tagállamok kezdetben nem tulajdonítottak na-

gyobb jelentőséget a posztnak. Lényegében az elnök a Tanács tagjait képviseli, más szóval az 

elnök „főnökei” maguk a Tanács tagjai. Az ICAO történelmében mégis úgy alakult, hogy hat-

évnyi főtitkári pozíció ellátása után 1976-ban Assad Kotaite került az elnöki székbe. Az új el-

nök informálisan tovább gyakorolta a főtitkári hatalmat, és a Tanácsra támaszkodva, annak a 

jogalkotási és vitarendezői funkcióiból származó erejét és jogosítványait felhasználva olyan 

centrális hatalomra tett szert, amely egyedülálló volt az ENSZ történetében. Assad Kotaite 

(1924–2014)217 a Tanács vezetőjeként az elnöki tisztségét a leghosszabb ideig 10 egymást kö-

vető választás útján, mindig egyhangú szavazattal elnyerve, pontosan 30 éven keresztül látta el. 

A hatalom ennyi időn keresztül – demokratikus keretek között – történő megtartása rendkívüli 

képességeket és diplomáciai érzéket igényelt.  

 

A Tanács tagjai közül választja meg az elnök helyettesét: az alelnököt vagy alelnököket. A 

megbízás időtartama egy évre szól. Az alelnököt a Tanács tagjai jelölik. Ha a Tanács több 

alelnököt választ, akkor az első alelnök alanyi jogon mindig a Tanácsban a leghosszabb ideig 

képviselőként dolgozó tanácstag lesz. Míg a Tanács elnöke szavazati joggal nem rendelkezik, 

addig az alelnök mindig megtartja a szavazati jogát és ezt akkor is gyakorolja, amikor elnöki 

teendőket lát el. 

 

A tanácsi tagok egyharmadának az írásos indítványával a Tanács elnöke pozíciójából bármi-

kor eltávolítható. Az indítványról a Tanács szavaz és a jóváhagyásához a Tanács tagjainak 

többségi döntése szükséges.218 

 

                                                           
217

 Nemzetközi jogászként Assad Kotaite Libanon képviseletében 33 évesen került be választások útján az ICAO 

Tanácsába. Ekkor kezdődött 50 éven át tartó töretlen és kivételes munkássága a nemzetközi polgári repülés szol-

gálatában. 2013. szeptember 25-én az ICAO 38. Közgyűlésen vette át a légi közlekedési szakmában adható leg-

rangosabb Edward Warner-Díjat, amely a nemzetközi polgári repülésért végzett kivételes és kiváló teljesítmé-

nyét díjazta. Hazánkban az ICAO Tanács elnöke hivatalos úton 2005-ben járt. A Malév Boeing 767-200ER 

(LHA) repülőgépével utazott New Yorkból Budapestre. Az Európai Légijogászok Szövetségének (EALA) éves 

Konferenciáját nyitotta meg. A hivatalos látogatás alkalmával találkozott a magyar repülés képviselőivel. A 

magyarországi látogatásáról külön riportban számolt be az ICAO Tanácsának. Az ICAO Tanácsának örökös 

elnöke a nemzetközi polgári repülés egyik legfontosabb és legbefolyásosabb személye volt. MACKENZIE, David: 

ICAO: A History of the International Civil Aviation Organization. Toronto, 2010. 288. o.; KOTAITE: My 

Memoirs: 50 years of International Diplomacy and Conciliation in Aviation. Published by ICAO, Montreal, 

2013. 58–59. o.; Report on President’s mission to Hungary – ICAO Council 176th Session, C-Min 176/2 subject 

No. 19.1., 21. o. 
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5.7.8. Szavazás a Tanácsban 

Fő szabályként a Tanács a tagok többségének szavazatával hozza határozatát (52. cikk), azaz 

a 36 tagú Tanács 19 tagjának a szavazatával a tanácsi döntések elfogadásra kerülnek. Kivételt 

képeznek az Egyezmény Függelékeiben a Szabványok és Ajánlott gyakorlatoknak (SARPs) a 

Tanács részéről történő elfogadása, amelyhez a tanácsi tagok kétharmadának, azaz 24 tagál-

lam szavazata szükséges (90. cikk). 

 

A Tanács három éven keresztül látja el a 192 tagállam együttes képviseletét. A Tanácsban 

képviselettel nem rendelkező tagállamok ugyanakkor intenzíven részt vehetnek a munkában, 

véleményüket megküldhetik az ICAO-nak az ún. Állami leveleken keresztül, az ICAO ren-

dezvényein előadhatnak, sőt megfigyelőként a tanácsi üléseken is jelen lehetnek, de ott nem 

szavazhatnak. Érdekesség, hogy a 36 tagállam lényegében 18,75%-át képviseli az összes 192 

tagállamnak. Ez az arány kétharmados döntésnél, 24 szavazat esetén mindösszesen 12,5%-ot 

jelent. Elgondolkodtató, hogy az ICAO tagállamait ilyen százalékban képviselő grémium 

hozza meg az összes tagállam számára követendő szabályt. A SARPs-szabályok elfogadásá-

hoz vagy módosításhoz a Léginavigációs Bizottság (ANC) végzi a szakmai előkészítő mun-

kát. A Léginavigációs Bizottság a garancia arra, hogy a döntés előtt minden tagállammal kon-

zultáltak, minden érintett véleményét meghallgatták, és szakmai javaslataikat beépítették.  

 

A tagállamok érdekeiket különösen érintő kérdések megvitatásakor szavazati jog nélkül ve-

hetnek részt a Tanács, valamint a Tanács bizottságának az ülésén. Ahogy korábban erről szó 

esett, a Tanács tagja nem szavazhat a Tanács ülésén olyan vitában, amelynek részese (53. 

cikk). 

 

A Szerződő Államoknak a Tanácsban helyet foglaló képviselői nem lehetnek tevékeny kapcso-

latban nemzetközi légijárat fenntartásával, illetve nem lehetnek ebben pénzügyileg érdekeltek 

[50. cikk c)]. Az összeférhetetlenségi szabály ugyanakkor nem tiltja, hogy a képviselők a hazá-

jukban bejegyzett légitársaságoktól – hivatalos megállapodás keretében – kedvezményes díjté-

telre jogosító utazási kártyát kapjanak és ezáltal a repülőjegyek vásárlásakor jelentős kedvez-

ményhez jussanak.  

 

5.8. Állandó Bizottságok 

A Léginavigációs Bizottság (ANC), a Jogi Bizottság (LC) és a Légi közlekedési Környezet-

védelmi Bizottság (CAEP), továbbá a Tanács tagjaiból megalakított bizottságok az idők során 

a Tanács irányítása mellett – speciális feladatokat ellátva – központi szerepet játszó szakmai 

műhellyé váltak.  

 

5.8.1. Léginavigációs Bizottság  

A Bizottságok közül a legfontosabb az állandó jelleggel ülésező, szakmai munkát végző szerv 

a Léginavigációs Bizottság (ANC), amely a Tanács által a Szerződő Államok jelöltjei közül 

kinevezett 19 tagból áll. [Az ICAO 39. Közgyűlésén (2016) a tagállamok ezt a létszámot 21 

főre emelték, ez a módosítás 128 tagállam megerősítése után fog majd a jövőben hatályba 

lépni.]219 A Bizottság tagjainak megfelelő repülési szakképzettséggel és tapasztalattal kell 

                                                           
219

 A Léginavigációs Bizottság a kezdetetekben 12 tagból állt. Az ICAO története során háromszor emelték a 

Szerződő Államok a Bizottság taglétszámát, elsőként a Bécsben tartott 18. Közgyűlésen (1971) 15 főre, a Mont-

realban tartott 27. Közgyűlésen 19 főre (A27-2, 1989) és az ugyancsak Montrealban tartott 39. Közgyűlésen 21 
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rendelkezniük. A Tanács minden tagállamot időben felkér arra, hogy terjessze elő jelölését 

(56. cikk). A jelölésnél a szakértelmen túl kiemelt szempont, hogy – az ENSZ egyik alapkö-

vetelményeként – az egyenlő földrajzi képviselet elve biztosítva legyen. Ez azt jelenti, hogy 

hiába kerül jelölésre az egyik legkiválóbb szakember, biztosan nem fogják megválasztani 

abban az esetben, ha az ajánló ország régiója már túlreprezentált a Bizottságban. A versenyre 

jellemző, hogy a választásokon általában több fordulóban szavazzák meg a bizottsági tagokat. 

A Bizottság tagjait a Tanács választja, elnökét a Tanács nevezi ki. A Bizottság megbízása két 

évre szól.  

A Léginavigációs Bizottság feladatai ellátása során  

– megvizsgálja és a Tanácsnak elfogadásra ajánlja az Egyezmény Függelékeinek mó-

dosítását; 

– műszaki albizottságokat szervez, amelyekben minden Szerződő Állam – belátása 

szerint – képviseltetheti magát; 

– értesíti a Tanácsot olyan tájékoztatás gyűjtéséről, és annak a Szerződő Államokkal 

történő közléséről, amelyet a repülés fejlődése érdekében szükségesnek és helyesnek tart. (57. 

cikk). 

 

A Bizottság feladatai teljesítéséhez állandó segítséget kap az ICAO Légiforgalmi Irodájától 

(ANB). A Bizottság legfontosabb feladata a Szabványok és Ajánlott gyakorlatok (SARPs), 

valamint a Légiforgalmi Szolgálatok Eljárásainak (PANS) a kidolgozása, továbbá eljárások 

módosítása és javaslatok kidolgozása a Tanács részére. Míg a Tanács tagjai állandó képviselő 

titulust használnak, addig a Bizottság tagjait biztos megnevezéssel szólítják meg. A biztosok 

mellett az ülésen részt vesznek az állandó megfigyelői státusszal rendelkező repülési nemzet-

közi szervezetek szakemberei (IATA, ACI, CANSO, FAI, IAOPA, IBAC, ICCAIA, 

IFATCA, IFALPA) és megfigyelőként jelen lehetnek még a tagállamok és más nemzetközi 

szervezetek képviselői.  

 

5.8.2. Jogi Bizottság 

Az ICAO a nemzetközi légijog közjogi és magánjogi szerződéseinek (egyezményeinek, meg-

állapodásainak) az egyik legnagyobb megalkotója, az egységesítés motorja, amely szabályal-

kotói tevékenységével ezen a területen elévülhetetlen érdemeket szerzett. Az Egyezmény nem 

szól a jogi feladatokról, csakúgy, mint a légi közlekedés védelméről, a környezetvédelemről 

vagy az átfogó auditokról. Ez utóbbiak egyértelműen történelmi okokra vezethetők vissza, 

később kerültek fel a polgári repülés feladatlistájára, de a jogalkotás, a jogi munka azonban a 

kezdetektől fogva mindig jelen volt és átszőtte az ICAO hétköznapjait. Vajon miért nem szól 

az Egyezmény – sem a Közgyűlési és sem a Tanácsi feladatoknál – a jogi munkáról, miért 

nem kiemelt stratégiai célkitűzés, mint annyi más feladat?  

 

Ennek oka egyszerűen az, hogy a légijogi munkát korábban mindig egy önálló szervezet látta 

el, így arról külön rendelkezni nem kellett. Kezdetben átfogó szinten ezt a feladatot az 1926-

ban megalapított Légijogászok Nemzetközi Szakértői Bizottsága (CITEJA) látta el, amely a 

légijog magánjogi részének egységes nemzetközi szabályozásán dolgozott, és egy általános 

érvényű légijogi kódex összeállításán fáradozott. A CITEJA szakértő tagjait az államok dele-

gálták, és közel két évtizeden keresztül látta el a nemzetközi légijog magánjogának fejleszté-

sét és szabályalkotási feladatait. Az ICAO megalakulásakor egyértelművé vált, hogy a 

CITEJA megszűnik és az ICAO szervezetén belül állandó testületként, a Tanács irányítása 

                                                                                                                                                                                     
főre. A létszám megváltoztatása az Egyezmény 56. cikkének a módosításával jár. Resolutions adopted by the 

ICAO Assembly A39-6, October, 2016. 34. o. 
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alatt Jogi Bizottság (LC) néven fogja munkáját folytatni.220  

 

A Jogi Bizottság állandó jelleggel ülésezik és eljárása évente egyszeri ülésszak összehívását 

írja elő. A valóságban ennél ritkábban kerül sor a bizottság összehívására. A bizottság kezdet-

ben a Közgyűlésnek volt alárendelve, majd fokozatosan a Tanács vette át felette az irányítást. 

A bizottság mind a Közgyűlés, mind a Tanács felé felelősséggel tartozik. A bizottságba jogi 

szakértőket vagy képviselőket bármely tagállam delegálhat. Az ICAO Titkárságán dolgozó 

szakember a bizottság tagja nem lehet. A Jogi Bizottság a Tanács felkérésére nyilatkozik az 

Egyezmény módosítása vagy értelmezése ügyében és tanulmányokat, valamint ajánlásokat 

készít a Közgyűlés és a Tanács részére. Munkája során a bizottság tanulmányozza a nemzet-

közi légijog és a nemzetközi polgári repülésre hatással bíró magánjogi kérdéseket a nemzet-

közi légijogi egyezménytervezetek kidolgozása és azzal kapcsolatos jelentések és ajánlások 

elkészítése céljából.221  

 

A Jogi Bizottság az egyezménytervezetek elkészítése során: 

– a jogi szakértők által készített anyagokat saját hatáskörben egységesíti, majd beépíti 

az új egyezmény szövegtervezetébe, és azokat a Tanácsnak megküldi; 

– a Tanács a tagállamok részére megküldi a tervezetet véleményezés céljából, majd az 

összegyűjtött javaslatok alapján a Jogi Bizottság elkészíti a végső anyagot; 

– az ICAO Tanácsa a végső tervezet megküldése mellett nemzetközi légijogi vagy dip-

lomáciai konferenciát hív össze, amelyen a tagállamok képviselői megvitatják az egyezmény 

tervezetét; 

– a konferencia végén a felek elfogadják végső formában az egyezményt, amely meg-

nyílik ratifikálásra a csatlakozni kívánó országok számára. 

 

A Jogi Bizottság az ICAO Tanácsával szorosan együttműködve aktívan részt vett a nemzet-

közi polgári repülést szabályozó fontosabb légijogi nemzetközi szerződések megalkotásában.  

 

5.8.3. Légiközlekedési Környezetvédelmi Bizottság  

A Légiközlekedési Környezetvédelmi Bizottságot (CAEP) az ICAO Tanácsa 1983-ban hozta 

létre. A technikai bizottság az ICAO Tanácsának a felügyelete alatt dolgozik, több mint 23 

tagállam közel 450 szakértőjének a bevonásával. A CAEP fő feladata, hogy az ICAO Tanács 

számára főként a légi járművek zajszennyezése és a légi járművek károsanyag-kibocsátása 

kapcsán javaslatokat tegyen, jelentéseket készítsen és a SARPs-szabályok módosítására terve-

zeteket alkosson.  

 

A CAEP és maga az ICAO egyre nagyobb aktivitással dolgozik azon, hogy a környezetszeny-

nyezés visszaszorításában a légi közlekedési iparág kimagasló eredményeket érjen el. Ennek 

köszönhetően az ICAO 37. Közgyűlésén222 (2010) a tagállamok nemzetközi szintű kormány-

közi megállapodást fogadtak el a szektor károsanyag-kibocsátásának csökkentésére vonatko-

zóan. Ezzel a légi közlekedés lett az első olyan iparág a világon, amely ilyen jellegű globális 

kötelezettségvállalással rendelkezik.  

 

A határozat alapján a tagállamok 2020-ig 2%-kal növelik a felhasznált üzemanyagok haté-
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konyságát, 2020 után pedig arra törekednek, hogy a 2%-os hatékonyságnövelést évente érjék 

el 2050-ig, illetve hogy a légi közlekedésből származó kibocsátás szintjét 2020 után ne növel-

jék tovább (úgynevezett karbonsemleges növekedés 2020-tól). A tagállamoknak jogukban áll, 

hogy ennél ambiciózusabb intézkedéseket tegyenek. Az Európai Unió például 2020-ra a kibo-

csátások szintjét a 2005-ös szinthez képest 10%-kal kívánja csökkenteni. A határozat szerint 

az egyes országok kibocsátás-korlátozással, illetve csökkentéssel kapcsolatos kötelezettségeit 

annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy a környezetszennyezéshez milyen mér-

tékben járulnak hozzá, illetve hogy milyen anyagi és technikai lehetőségek állnak rendelkezé-

sükre a káros hatások csökkentésére. Ez lehetővé teszi azt, hogy a fejlődő országok kisebb, a 

fejlett országok pedig nagyobb mértékben járuljanak hozzá a határozatban foglalt célok eléré-

séhez. Azon országok, amelyeknek légi közlekedési tevékenysége elenyésző mértékű (a glo-

bális légi közlekedési tevékenység 1%-át sem érik el), nem kötelesek kibocsátáskorlátozást 

célzó rendelkezéseket hozni, illetve légitársaságaik mentesülnek a piaci alapú intézkedések 

hatálya alól. A tagállamok a jövőben a határozatban foglalt irányelvek szerint vezetnek be és 

alkalmaznak piaci alapú intézkedéseket. Az ICAO a követelmények hatékony teljesítése érde-

kében kidolgozza a kevésbé fejlett országok kötelezettségeinek teljesítéséhez nyújtandó mű-

szaki és anyagi támogatás feltételeit. 

 

A környezetvédelem rendkívül érzékeny terület. Habár minden iparági szereplő támogatja és 

jelentőségének megfelelő szinten kezeli a környezet megóvásának az ügyét, de a megvalósítás 

módjában lényegesen eltérnek az álláspontok. Ennek legfőbb oka az, hogy az Európai Unió 

előírásai a legszigorúbbak a világon, és az EU követelményrendszere a piaci alapon történő 

mérést (MBM), alkalmazást helyezi előtérbe. Az ICAO tagállamainak a többsége azonban a 

felmerülő problémákra ezt a megoldást kezdeti szakaszban csakis önkéntes alapon, valamint a 

szegényebb infrastruktúrával rendelkező országokra nem kiterjesztően tartja követendő pél-

dának. 

 

5.8.4. Tanácsi Bizottságok 

A Tanács bármely konkrét ügyben átruházhatja hatáskörét a tagjaiból alakított bizottságra (52. 

cikk). A Tanács által létrehozott, a Tanácsnak alárendelt nyolc állandó munkabizottság, ame-

lyek a Tanácsban tagsággal rendelkező országok képviselőiből állnak: 

– Légiszállítási Bizottság (ATC); 

– Műszaki Együttműködés Bizottsága (TCC); 

– Jogellenes Cselekmények Bizottsága (UIC); 

– Pénzügyi Bizottság (FIC); 

– Humánerőforrás Bizottság (HRC); 

– Közös Támogatási Bizottság (JSC);223 

– Fogadó Ország Kapcsolati Bizottság (RHCC); és 

– Edward Warner Kitüntetés Bizottsága (EWAC). 
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 A Közös Támogatási Bizottság 1947-ben alakult meg először, amelynek fő célja műszaki és pénzügyi segít-

ségnyújtás abból a célból, hogy a Föld nehezen megközelíthető körzeteiben, az óceáni térségekben (főleg az 
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megállapodás jött létre az Atlanti-óceán északi térségében telepített állomások, valamint a Grönlandon és a Ferö-

er-szigeteken létesített meteorológiai, távközlő, rádiónavigációs és kutató-mentő szolgálatok közös finanszírozá-

sára. 
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Csak az ICAO Tanács tagjai kaphatnak helyet a bizottságokban. A Tanácsban képviselettel 

rendelkező országok jelölik a bizottság tagjait és a Tanács választja meg őket egy évre szóló 

mandátummal. Míg a Tanács ülésein a képviselők az országuk nevében szólalnak fel (a Ta-

nács elnökétől az ország megnevezésével kapnak szót), addig a bizottságok ülésein a Tanács 

tagjai már nem a tagállamok, hanem a saját nevükben nyilatkoznak. A különböző bizottsá-

gokba a tagállamok az általuk delegált tanácsi képviselőket politikai érdekek alapján, vala-

mint szakmai alapon jelölik. A bizottságok taglétszáma korlátozott, így komoly diplomáciai 

egyeztetések előzik meg a bizottsági tagok, majd azok elnökeinek és alelnökeinek a megvá-

lasztását. Az üléseken a képviselők nem elsősorban diplomataként vesznek részt, hanem 

szakmai tapasztalataik alapján szólnak az adott témákhoz. Az ICAO Tanács tagjai, így a bi-

zottságok tagjainak összetétele is rendkívül színes. Általában karrierdiplomatákat (Dél-Korea, 

Olaszország például rendszerint a montreali konzulátus vezetőjét jelöli), míg a nagyobb or-

szágok nagyköveteket küldenek (Franciaország, Egyesült Államok, Németország), de legin-

kább a repülési háttérrel rendelkező szakdiplomaták, pilóták, közgazdászok és jogászok ke-

rülnek képviselőként delegálásra. 

 

Ahhoz, hogy a Tanács és bizottságai a feladatokat magas szinten tudják ellátni, a tagállamok 

légiforgalmi helyzetéről megfelelő adatokkal és naprakész információkkal kell rendelkezniük. 

Ennek érdekében a tagállamok kötelezik magukat arra, hogy a nemzeti légi közlekedési válla-

lataik a Tanács által meghatározott követelményeknek megfelelően megküldik a Tanácsnak 

azokat a forgalmi jelentéseket, költségstatisztikákat és pénzügyi kimutatásokat, amelyekben – 

többek között – minden bevételüket és ezek forrását is feltüntetik (67. cikk). A Tanács bár-

mely bizottságának határozata ellen az érdekelt Szerződő Állam a Tanácshoz fellebbezhet 

(52. cikk). 

 

5.9. Titkárság 

Magáról a Titkárságról az Egyezmény nem rendelkezik. A közel 800 fős Titkárság az ICAO 

legfőbb végrehajtó szerve, amelynek élén a Főtitkár mint vezérigazgató áll. A Titkárság nem-

zetközi közhivatali testület, amely a Főtitkárból és a tisztviselői karból áll. A tisztviselői kar a 

munkateljesítmény, a hozzáértés és az erkölcsi feddhetetlenség szempontjainak figyelembevé-

telével kerül kiválasztásra, kiemelt figyelemmel arra az ENSZ követelményre, hogy a kivá-

lasztás a lehető legszélesebb földrajzi alapon történjék.224  

 

Az ENSZ által szigorúan megkövetelt földrajzi arányosság alapelvének a betartása fontos 

szempont a kiválasztásban, amely akkor jelent előnyt, ha a szakember a földrajzilag nem rep-

rezentált, vagy az alulreprezentált tagállamból érkezik. Az ICAO minden évben kimutatást 

készít arról, hogy mely tagállamok állampolgárai dolgoznak a Titkárságon és a tagállamok 

részéről az arányok figyelembevételével hány főt lehetne ideális esetben foglalkoztatni. Ha a 

Titkárságon a meghatározott létszám felett dolgoznak egy adott tagállam állampolgárai (pél-

dául Kanada, Oroszország), akkor a felülreprezentáltság következményeként az új jelöltjük-

nek már csaknem lehetetlen lesz az ICAO Titkárságára bejutnia. A földrajzi arányosság alap-

elve érvényesül az ICAO Elnöke, Főtitkára megválasztása és a Titkárság igazgatóinak a kivá-

lasztása során. Ha például az ázsiai kontinensről származó vezető mandátuma lejár, az új ve-

zető személyének a kiválasztásában alapvető szempont, hogy melyik régió adja a következő 

vezetőt, az utódot. Nyilvánvaló, hogyha a soron következő régió mondjuk Európa, akkor 

minden valószínűség szerint innen fog kikerülni az új vezető személye, függetlenül attól, 
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hogy a más kontinensről érkező jelöltek esetleg szakmailag felkészültebbek.  

 

Az ENSZ család szervezeteiben a kiválasztásnál a másik kiemelt szempont a női jelentkezők 

támogatása, mert az ENSZ által előírt cél, hogy a férfi és női dolgozók aránya 50 százalékos 

egyensúlyban legyen. Az ICAO teljesítette ezt a követelményt.225 E cél teljesülése érdekében 

kezdetben a megközelítőleg azonos felkészültséggel rendelkező jelöltek közül mindig a női 

pályázót kellett kiválasztani. Ugyanakkor a szervezet munkájában a férfiak és nők minden 

szempontból egyenlő feltételek mellett dolgoznak. A munkában való részvételükre vonatko-

zólag sem az ENSZ, sem az ICAO nem állít fel korlátozást. 

 

Sok más szempont létezik még a kiválasztás során, ám egy biztos: aki bekerül az ICAO szer-

vezetébe, az nagyon szerencsés, mert bár a jelöltek szakmailag felkészültek, nem pusztán 

szakmai alapokon dől el a kiválasztásuk. Valójában sok olyan további feltételt és egyedi 

szempontot kell a felvétel során figyelembe venni, amelyek az ENSZ és intézményeinek mű-

ködési sajátosságaiból adódnak.  

 

A Titkárság tevékenységi körébe tartozik a Közgyűlés és a Tanács munkájához szükséges 

adminisztratív és szervezési feladatok ellátása, a Szerződő Államok repülési adatszolgáltatá-

sának gyűjtése és összesítése, államközi és egyéb nemzetközi szervezetekkel történő kapcso-

latfelvétel és -tartás, az ICAO kiadványainak, dokumentumainak kiadása és szétosztása, a 

Szervezet ügyviteli munkája és folyó ügyeinek az intézése. A légijogi témájú nemzetközi 

szerződéshez történő tagállami csatlakozást (ratifikálást, megerősítést) az ICAO Titkársága, 

azon belül a Jogi és Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (LEB) tartja nyilván. Az ICAO Titkársága 

ún. Állami levélben minden évben táblázatos formában (a tagállamok hivatalos fenntartásai-

val együtt) közzéteszi a nemzetközi szerződésekhez (egyezményekhez, megállapodásokhoz) 

csatlakozott tagállamok listáját. A csatlakozás tényét tartalmazó dokumentumot az ICAO Fő-

titkárának és Jogi Igazgatójának a jelenlétében általában – Kanada fővárosában, Ottawában 

székelő – a küldő ország Kanadába akkreditált nagykövete adja át. Az okmányátadásról hiva-

talos fénykép készül, amelyet az ICAO havonta megjelenő lapjában (ICAO Journal) a Titkár-

ság tesz közzé. Ha az ICAO Tanács Elnöke vagy a Főtitkár valamelyik tagállamban hivatalos 

látogatást tesz, akkor a csatlakozásokat összefoglaló lista a tárgyalások során általában napi-

rendi pontként szerepel (ha nem csatlakozott, miért?), és az ICAO által végzett tagállami audi-

tokon pedig vizsgálat tárgyát képezi (ha csatlakozott, végrehajtja-e az abban foglaltakat?).  

 

A Titkárság öt nagy szervezeti egységből áll:  

– Légiforgalmi Iroda (ANB); 

– Légiszállítási Iroda (ATB); 

– Technikai Együttműködési Iroda (TCB); 

– Jogi és Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (LEB); és 

– Adminisztrációs és Szolgáltatási Iroda (ADB). 

 

Az irodák élén az igazgatók állnak, akik egyben a Főtitkár helyettesei és kiválasztásuk a föld-

rajzi arányosság elvének maradéktalan érvényesülésével történik. 

 

5.9.1. Főtitkár 

A Főtitkár az ICAO Tanács felé teljes felelősséggel tartozó vezető. A Főtitkár mint az ICAO 
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szervezet vezérigazgatója közvetlenül felelős a titkárság és a menedzsment munkájáért, vala-

mint a hét regionális iroda irányításáért. A Főtitkár egyben az ICAO Tanács titkári feladatait 

is ellátja. A Főtitkár személyére a tagállamok tesznek javaslatot, a jelöltek közül az ICAO 

Tanácsa választja meg és 3–4 év közötti meghatározott időre (általában három évre) nevezi ki. 

A Főtitkár tisztségében egyszer újraválasztható. A Tanács Eljárási Rendjében226 meghatároz-

za a jelölés feltételeit, a választás módját és a kinevezés időtartamát. Az Egyezmény szabályai 

felhatalmazzák a Tanácsot arra, hogy a főtitkári fizetés és egyéb juttatások mértékét megálla-

pítsa (58. cikk). A tanácsi tagok egyharmadának írásosos indítványával a Főtitkár a hivatalá-

ból bármikor eltávolítható. Az indítványról a Tanács szavaz és a jóváhagyásához a Tanács 

tagjainak többségi döntése szükséges. 

 

Az ENSZ-családon belül az ICAO egyedüli szervezetként kettős vezetés alatt áll. Az ICAO 

Tanács elnöke és az ICAO szervezet Főtitkára közötti munkamegosztás nincs igazán szabá-

lyozva. Az Egyezmény a főtitkári pozícióról külön cikkben nem rendelkezik, ugyanakkor 

említést tesz a Tanács kötelező feladatainál a Főtitkár kinevezéséről [54. cikk h)] és a sze-

mélyzetről szóló fejezetben a kinevezés feltételeiről (58. cikk).  

 

5.9.2. Szakszemélyzet 

A Tanács meghatározza a Főtitkár és a szakszemélyzet kinevezésének, a munkaviszony meg-

szüntetésének, a fizetés és egyéb juttatás, valamint a szakképzettségnek és a szolgálati feltét-

eleinek előírásait és módszerét. A Tanács bármely Szerződő Állam állampolgárát alkalmaz-

hatja, vagy ennek szolgálatát igénybe veheti (58. cikk). A személyzeti juttatások teszik ki az 

ICAO költségvetésének a 80%-át. Tekintettel arra, hogy a betölthető posztok a költségvetés 

függvényében korlátozottak, az ICAO a Technikai Együttműködési Irodán (TCB) keresztül 

speciális feladatokra, megbízási szerződéssel sok száz szakértőt foglalkoztat. Lehetőség van 

arra is, hogy az ICAO a külsős szakértőt teljes munkaidőben foglalkoztassa, ugyanakkor a 

szakember fizetését és juttatásait a küldő tagállamtól kapja.  

 

A Tanács elnöke, a Főtitkár és a személyzet többi tagja feladatainak ellátásához az ICAO 

szervezeten kívüli szervtől nem kérhet és nem fogadhat el utasítást. A tagállamok kötelezik 

magukat arra, hogy teljes mértékben tiszteletben tartják a személyzet felelősségének nemzet-

közi jellegét, és nem igyekeznek befolyásolni egyik Állam állampolgárát sem feladatainak 

ellátásában (59. cikk). Az egyenlő földrajzi képviselet biztosítása érdekében a kiválasztásnál 

még fontos és figyelembe vett elem a jelölt állampolgársága, de a felvétel után már csak a 

munkavégzése során tanúsított szakértelme és hozzáállása számít.  

 

A Szerződő Államok kötelezettséget vállalnak arra, hogy belső jogszabályaik keretei között a 

Tanács elnökének, a Főtitkárnak és az ICAO személyzetnek olyan mentességet és előjogokat 

biztosítanak, amelyet más nemzetközi közjogi szervezetek hasonló személyzetének nyújtanak 

(60. cikk). Az ENSZ, a személyzet védelme céljából az ICAO vezetőit és kiemelt tagjait az 

ENSZ által kiállított diplomata útlevelekkel látja el. Minden ENSZ-tagállam ezen okmány 

birtokosainak diplomáciai mentességet és kiváltságokat biztosít.227 A képviselőket a mentes-

ségek és a kiváltságok nem személyes előnyükre, hanem a Szervezettel kapcsolatos tisztségük 

független betöltésének biztosítása érdekében illetik meg. 
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5.9.3. Körzeti irodák 

Az Egyezmény nem szól a regionális együttműködésről, pedig ez az egyik kulcsa az ICAO 

sikeres működésének. A regionális irodák a helyi viszonyokat jól ismerve képesek megoldani 

az aktuális feladatokat, segítséget nyújtanak a SARPs-szabályok végrehajtásához és intenzív 

kapcsolatot tartanak fenn a régiós tagállamok légügyi kormányzati és hatósági szerveinek 

szakembereivel. A regionális irodák távol a központtól kifejezetten szakmai tevékenységet 

végeznek, és kizárólag repülési kérdésekben nyújtanak segítséget. Az itt tevékenykedő szak-

emberek munkájukat kissé elszigetelten végzik, kihasználva annak előnyét, hogy csak a 

szakmára kell összpontosítaniuk.  

 

A Főtitkár irányítása alatt hét regionális iroda működik. Az irodáknak otthont adó világváros-

ok földrajzi elhelyezkedése lefedik a főbb kontinenseket: Bangkok, Dakar, Nairobi, Kairó, 

Lima, Mexikóváros és Párizs. Az ázsiai régió polgári repülésének látványos fejlődésére tekin-

tettel az ICAO Főtitkára a Tanács hozzájárulásával 2012. november 5-én eldöntötte, hogy a 

bangkoki körzeti iroda felügyelete mellett – az ICAO történetében először – Pekingben körze-

ti fiókiroda nyíljon.  

A körzeti irodák a regionális integrációban játszanak kulcsszerepet. A közös céljuk a régió-

ban, történő egységesítés, amelyek megvalósítása az irodák mindenkori feladata. Ez sok mun-

kával jár még a fejlett európai régióban is, amely ugyan egységesnek tűnik, de a függöny mö-

gött Európán belül is óriási különbségek találhatóak az egyes államok hatóságainak felügyele-

ti képessége és felkészültsége között. A polgári repülés jövője pedig jelentős mértékben attól 

függ, hogy mennyire sikerül az alulteljesítő, leszakadó régiókat a világ légi közlekedésének az 

iparági vérkeringésébe bekapcsolni. Az afrikai régió jól jelzi az ICAO szerepvállalását: a fej-

lett országok a múltban csak annyiban foglalkoztak Afrikával, amennyire az érdekeik megkí-

vánták. Ha üzleti érdekük azt kívánta, hogy Afrikában üzemeljenek, akkor megvizsgálták, 

hogy a repülés biztonságos végrehajtásának feltételei adottak-e a fogadó ország légterében és 

repülőterein. Az ICAO-nak régóta okoznak fejfájást az afrikai államok légtereiben uralkodó 

állapotok, az elhanyagolt repülőterek, a megbízhatatlan légiforgalmi szolgáltatás, a halálos 

balesetek kimagaslóan magas aránya és az üzemeltetési előírások figyelmen kívül hagyása. 

Az ICAO az afrikai helyzet rendezése céljából segítséget nyújtott és külön átfogó rendezési 

programot (AFI Plan)228 indított, amelynek a végrehajtásáért az afrikai regionális irodák fe-

lelnek. A világ légi közlekedés forgalmának csupán töredékét adó afrikai kontinens hihetetlen 

fejlődés előtt áll. A nemzetközi polgári repülésnek köszönhetően gyors fejlődésnek indulhat 

ennek a régiónak a gazdasága és repülése, de ehhez az ICAO támogatása elengedhetetlen. 
 

6. ICAO Szabványok és Ajánlott gyakorlatok  

 

Az egymástól eltérő nemzeti szabályok, eljárások a légi közlekedési tevékenység repülésbiz-

tonsági kockázatát jelentős mértékben növelik. A nemzetközi közösség államai már a kezde-

tekkor tisztában voltak azzal a ténnyel, hogy a nemzetközi polgári repülés csak úgy működhet 

biztonságosan és hatékonyan, ha az ICAO tagállamok mindenki számára egységes szabályo-

kat, követendő eljárásokat alkotnak meg. Nyilvánvaló, ha egy légitársaság gépe a világ bár-

mely pontján felszáll, akkor mindenkinek (és nemcsak a repülőgép parancsnokának) biztos-

nak kell lennie abban, hogy a nemzeti határok átlépése során a légi jármű és annak személyze-
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te egységes nemzetközi szabályokkal (szabványokkal), forgalmi renddel és eljárásokkal fog 

találkozni.  

 

6.1. A szabályrendszer kialakulása  

Az egységesítés első mérföldkövét a Repülés Szabályozásáról szóló Párizsi Egyezmény 

(1919), mint első nemzetközi légijogi szerződés jelentette. Bár az egyezmény az egész világra 

egyformán érvényes légi közjogot volt hivatott megalkotni, az egységesítés, mint fő cél rög-

tön „megbukott”, mert a fejezetek többsége – a történelmi helyzet tükrében érthető módon – 

főként a győztes államok fennhatóságának (szupremációnak) a biztosítását szolgálták és vol-

taképpen a legyőzött államok ellen irányultak.229  

 

A történelmi helyzeten túl az egyezmény jogi szempontból is megosztotta a nemzeteket. Ennek 

legfőbb oka az volt, hogy a részes államok az egyezményben olyan új szabályozási módszert 

fogadtak el, amely szerint az egyezmény és annak Függelékei230 azonos jogi kötőerővel bírtak. 

Míg a Függelékeket a Párizsban akkoriban állandóan ülésező Légiközlekedési Bizottság saját 

hatáskörén belül gyors és rugalmas eljárás keretében tudta módosítani, addig magának az 

egyezménynek a módosításához tagállami szintű döntésre volt szükség, amely így hosszadal-

massá és bonyolulttá tette a folyamatot. Mivel mindkettő azonos jogi erővel bírt, ezért a jogal-

kotók az iparági kihívásokra, a szabályozási környezet változtatásaira a Függelékekben történő 

gyors módosításokkal tudtak egyszerűen reagálni.231 

 

Az államok egy része kritizálta ezt a jogi megoldást, mert a Függelékekben meghatározott 

műszaki szabályok Bizottság által történő módosítása, illetve az új Függelék megalkotása 

során nélkülözték a részes államok szerepvállalását, így érdemi közreműködésük lényegében 

csak az aláírásra terjedt ki. A Bizottság ezzel kvázi jogalkotói hatalmat gyakorolt. Ennek kö-

vetkeztében az Egyesült Államok nem ratifikálta a Párizsi Egyezményt, Spanyolország pedig 

azért nem vált az egyezmény részesévé, mert nem kapott azonos szavazati jogot. Spanyolor-

szág ezen presztízsveszteség diplomáciai kivédéseként vezető szerepet játszva 1926. novem-

ber 1-jén létrehozta a Repülés Szabályozásáról szóló Madridi Egyezményt, amely végül nem 

lépett hatályba.232  

 

A Párizsi, a Madridi és a Havannai Egyezmények nem váltak nemzetközileg elfogadottá, mert 

főként politikai céloknak engedve még jobban megosztották a világot, ezért a Chicagói 

Egyezményre maradt az a feladat, hogy a béke eszközeivel megállítsa a megosztottságból 

eredő káros folyamatokat, és olyan, minden tagállam által követendő nemzetközi szabály-

rendszer megalkotását tegye lehetővé, amely a polgári repülés adta eszközökkel egységesíti a 

                                                           
229

 Szerencsére a szíveket, a gondolatokat és szellemi energiákat nem lehet lekötni. Nem lehet a légügyi fejlődést 

és szellemi vívmányait akként korlátozni, hogy a szükség órájában ne legyenek hasznosíthatók. Az újjászületés-

ben nem kételkedhetünk, csak hinni és akarni kell. Ne feledjük: a repülés a modern államok hatalmának őre, 

gazdaságának erős oszlopa, elengedhetetlen kulturális és közlekedési szükséglete lett. SZENTNÉMEDY Ferenc: A 

Repülés. Budapest, 1933. 
230

 Nyolc Függeléke volt a Párizsi Egyezménynek, amelyeket a Technikai Albizottság dolgozott ki. Függelék A 

– Légi járművek jelzései és hívójelei; Függelék B – Légi alkalmassági bizonyítványok; Függelék C – Fedélzeti 

naplók; Függelék D – Fények, jelzések és légiforgalmi szabályok; Függelék E – Pilóták és navigátorok szakszol-

gálati képesítése és bizonyítványa; Függelék F – Légiforgalmi térképek és földi jelzések; Függelék G – Meteoro-

lógiai tájékoztatások összegyűjtése és szétosztása; Függelék H – Vámrendelkezések.  
231

 MACKENZIE: ICAO: A History of the International Aviation Organization. 11. o. 
232

 A Madridi Egyezményt 21 ország írta alá, 19 közép- és dél amerikai ország, Európából pedig Spanyolország 

és Portugália. Az egyezményhez történő csatlakozást azonban csak hét ország erősítette meg, így az alulratifiká-

lás következtében az nem lépett hatályba. SHAWCROSS – BEAUMONT: Air Law. 2nd ed., London, 1951. para. 34. 
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világot. A Párizsi Egyezmény szabályozói rendszeréből nyert gyakorlati tapasztalatok lehető-

vé tették, hogy a Chicagói Egyezményben a tagállamok egy letisztultabb és hatékonyabb sza-

bályalkotási és végrehajtási rendszert alkossanak meg. 

 

6.2. Az ICAO által hozott szabályok  

Az ICAO-nak a tagállamai által elismert központi és egyedülálló szerepét leginkább biztosító 

funkciója maga a szabályalkotás. Ezt a funkciót az ICAO Tanácsa látja el, amely jogalkotási 

szempontból egyedülálló jogosultságokkal rendelkezik az ENSZ szervezetei között, hiszen a 

kötelező feladatai (54. cikk) között szerepel a világszerte alkalmazandó szabványok megvizs-

gálása és elfogadása. Ezek közé tartoznak a nyílt tengerek feletti légtérre vonatkozó szabvá-

nyok, amelyeket kivétel nélkül (a 2., 6., 11. és 12. Függelékekben foglaltak szerint) kötelező 

jelleggel kell alkalmazni valamennyi államnak, mert a nyílt tenger fölött az Egyezmény ér-

telmében kiadott rendelkezések az irányadóak. Ez az egyetlen példa a nemzetközi szervezetek 

körében, hogy az ICAO végrehajtó szerve jogilag kötőerővel bíró szabályt alkothat a Föld 

felszínének több mint hetvenegy százalékára.233  

 

Az ICAO jogalkotási tevékenysége körében megalkotott szabályok és rendelkezések az alábbi 

formákban jelennek meg: 

– Szabványok és Ajánlott gyakorlatok (SARPs) 

A SARPs-szabályok elsődleges célja a nemzetközi légi közlekedés biztonságának a 

fokozása, valamint a szabályok és eljárások világviszonylatban való egységesítése. A SARPs-

szabályok alkalmazása a tagállamok számára világszerte alapkövetelmény. 

– Légiforgalmi Szolgálatok Eljárásai (PANS) 

A PANS-ok olyan operatív, gyakorlati szabályozást tartalmazó, útmutató anyag, amely 

túl részletes a SARPs szabályokhoz képest és ezért a SARPs részletszabályaiként szolgál.  

– Regionális Kiegészítő Eljárások (SUPPs) 

A SUPPs szabályozási tárgyköre megegyezik a SARPs tárgyköreivel, de alkalmazása 

nem széles körű, területi hatálya pedig csak egy meghatározott ICAO régióra terjed ki. 

– Dokumentumok, Kézikönyvek és Útmutató anyagok (Docs, GMs) 

A Kézikönyvek a SARPs alkalmazásához nyújtanak segítséget, részletes útmutatást, 

míg az Útmutató anyagok a SARPs és PANS kiegészítésére és azok alkalmazásának a meg-

könnyítésére készülnek (általában a Függelékek mellékleteként vagy különálló dokumentum-

ként). 

 

Az ICAO kiadványok naprakész státuszát az ICAO Kiadványok és Szolgáltatások Katalógusa 

néven évente kiadott összesítő biztosítja. A SARPs-szabályokat az ICAO Tanácsa kétharma-

dos többséggel fogadja el (90. cikk), míg a PANS, SUPPS, regionális légiforgalmi terveket, 

kézikönyveket és útmutató anyagokat a Tanács a tagok többségének a szavazatával, egyszerű 

többséggel hozza (52. cikk). 

 

6.3. Szabványok és Ajánlott gyakorlatok  

A Szerződő Államok együttműködésre kötelezik magukat annak érdekében, hogy a lehető 

legnagyobb egységességet biztosítsák a légi járművekre, a személyzetre, a légi útvonalakra és 

a kiegészítő szolgálatokra vonatkozó szabályok, szabványok, eljárások és szervezési feladatok 

tekintetében minden olyan kérdésben, amelyben az egységesség könnyíti és fejleszti a repü-
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lést. Ennek a célnak az eléréséhez az ICAO időszakonként nemzetközi Szabványokat, Ajánlott 

gyakorlatokat és eljárásokat (SARPs) módosít és fogad el.  

 

Az ICAO Tanácsa a következő lényeges területeken alkot nemzetközi Szabványokat és Aján-

lott gyakorlatokat:  

– távközlési rendszerek és repülési segédeszközök, ideértve a földi jelzéseket; 

– a repülőterek és a leszállóhelyek jellemző adatai; 

– repülési szabályok és repülésirányítási eljárások; 

– a hajózó és a műszaki személyzet vizsgáztatása; 

– a légi járművek légi alkalmassága; 

– a légi járművek lajstromozása és azonosítása; 

– a meteorológiai tájékoztatás gyűjtése és cseréje; 

– fedélzeti naplók; 

– repülési térképek és atlaszok; 

– vám- és belépési eljárások; 

– a veszélybe került légi járművek és a balesetek kivizsgálása, valamint a repülés biztonságá-

val, rendszerességével és észszerűsítésével kapcsolatos minden egyéb, időszakonként szüksé-

gessé váló kérdésekben (37. cikk). 

 

A SARPs keretjellegű szabályai az Egyezmény 19 önálló Függelékében jelennek meg. A 

négyezer oldalnyi Függelékek több mint 10 000 szabványt tartalmaznak. A polgári repülés 

minden nagyobb területét átölelő Függelékekben rögzített SARPs-szabályoknak a belső jog-

rendbe történő beépítése a Szerződő Államok elemi érdeke és kötelezettsége. A Szabvány és 

az Ajánlott gyakorlat kétféle funkcióval bír, így a közöttük levő markáns különbségek a defi-

nícióikból234 is kiolvashatóak: 

Szabvány: Minden előírás, amelynek egységes alkalmazása elismerten megvalósítható 

és szükségszerű a nemzetközi légi közlekedés biztonságához és rendszerességéhez, és amelyet 

a Szerződő Államok az Egyezmény értelmében betartanak.  

Ajánlott gyakorlat: Minden előírás, amelynek alkalmazása elismerten általában meg-

valósítható és kívánatos a nemzetközi légi közlekedés biztonsága, rendszeressége és haté-

konysága érdekében, és amelyet a Szerződő Államok az Egyezmény értelmében igyekeznek 

betartani. 

 

A Szabvány tehát előírás, egy standard, amely minimumkövetelményt fogalmaz meg, ezért a 

benne foglaltakat kiüresíteni, vagy kevesebb kötelezettséggel végrehajtani nem lehet, de szigo-

rúbb irányba való eltérés a nemzeti jogalkotás során bármikor megengedett. A szabványok 

egységes alkalmazása a tagállamok részéről elismerten szükségszerű és végrehajtandó feladat.  

 

Az Ajánlott gyakorlat ugyancsak előírás, amelynek egységes alkalmazása a tagállamok részé-

ről elismerten megvalósítható és kívánatos, de betartása nem kötelező. Az Ajánlott gyakorlat 

kevésbé kérhető számon. Az Ajánlott gyakorlatok esetében a tagállamok számára választási 

lehetőséget biztosít az ICAO, ezért ilyenkor maga a szabályozási szöveg alternatívákat tartal-

maz. A tagállamnak jeleznie kell, hogy az Ajánlott gyakorlatban meghatározott előírásokat 

elfogadja, betartja. Az Ajánlott gyakorlat csak ebben az esetben, aktív tagállami elkötelezett-

séggel (opting in provision) válik hatályossá.  
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6.4. Szabványok egységessége, megbízhatósága és megengedhetősége 

A SARPs-szabályoknak az egységesség, a megbízhatóság és a megengedhetőség három egy-

mással szoros kapcsolatban álló alapkövetelményének kell megfelelnie. 

 

Az egységesség az ICAO által hozott szabványok legfontosabb kritériuma. A SARPs-

szabályok meghozatalának célja, hogy a nemzetközi polgári repülésben világviszonylatban is a 

lehető legnagyobb egységességet biztosítsa (37. cikk). Az egységességet a SARPs-

szabályoknak a nemzeti szintű jogszabályokban történő érvényesülése teremti meg. A jogalko-

tó világosan fogalmaz, és a tagállamokat arra kötelezi, hogy az Egyezmény rendelkezéseivel 

összhangban a repülésre és a repülési műveletekre vonatkozó szabályokat, rendelkezéseket a 

saját hasonló tárgyú rendelkezéseivel a lehető legnagyobb mértékben összhangban tartsák (12. 

cikk). A lehető legnagyobb mérték azt jelzi, hogy a szuverén tagállamnak jogában áll eldönte-

ni, mennyiben képes maximálisan teljesíteni a követelményeket, lehetetlenre ugyanis senki 

sincs kötelezve (impossibilium nulla obligato est). A valóságban nem teljes egységről van szó, 

mert a gyakorlatban – erre az élet számtalan példát szolgáltat – nem lehet minden tagállam 

összes repülési szabályát egységesíteni. Pontosan ezért a szabványok minimumkövetelmények, 

a „legkisebb mérték” (33. cikk), így a tagállamoknak lehetőségük, sőt zöld útjuk van arra, hogy 

szigorúbb előírásokat követeljenek meg. Az 1., 6. és 8. Függelékek szabványait azonban a 

gyakorlatban szigorúbban meghatározni észszerűtlen lenne, mert ezeket a normákat alapvetően 

egységesnek tekinti a nemzetközi közösség.  

 

Elsősorban a technikai és műszaki fejlődésből eredő új eljárások és vívmányok rendszerszintű 

bevezetéséhez szükséges a megbízhatóság kritériumának való megfelelés. A repülés története 

bizonyította, hogy a legmerészebb álmok is valósággá válhatnak, de értelmet csak akkor nyer-

nek, ha azok minden emberhez eljutnak és elérhetőek lesznek. Ehhez a mérnökökön, tudósokon 

és a bátor aviátorokon túl az ICAO-ra van szükség. Az ICAO az új eljárás vagy vívmány meg-

bízhatóságát a repülésbiztonság szempontrendszerén keresztül vizsgálja meg. A technikai fejlő-

désének köszönhetően az 1980-as évek közepén történt meg az a paradigmaváltás, hogy az 

ICAO és az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) a két hajtóműves, szélestörzsű repü-

lőgépeknek is engedélyezze az óceánok feletti, leszállás nélküli interkontinentális repülést. A 

probléma egyszerű, mi történik, ha az egyik hajtómű az óceán közepén, távol a legközelebbi 

repülőtértől leáll. Vajon képes lesz a repülőgép egy hajtóművel még órákig repülni és bizton-

ságosan leszállni? A válasz: igen. A kiterjesztett két hajtóműves üzemelés (ETOPS) engedé-

lyezésének az alapja az a megbízhatósági vizsgálat, amely a hajtóművek üzembiztonságának 

statisztikai adatait kielemezve megállapította, hogy 1:10 milliárdhoz az esélye235 annak, hogy 

mindkét hajtómű ugyanabban az órában egymástól függetlenül hajtóműhiba következtében 

leálljon.236 

 

A SARPs-szabálynak alkalmasnak kell lennie arra, hogy minden régióban bevezethető le-

gyen. Hiába az új szabály, ha a kevésbé fejlett régiók tagállamai nem engedhetik meg maguk-

nak annak bevezetését, mert pénzügyi, műszaki vagy szakmai erőforrások hiányában nem 
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 Ez kiváló arányszám. Az esély szinte egyenlő a nullával. Elméleti számítások alapján, csak érzékeltetés céljá-

ból Carl Sagan (1934–1996) tudós-kutató szerint 1:1 millióhoz az esélye annak, hogy a Földön kívül is van élet. 

SAGAN, Carl: Science populariser, star-gazer and intellectual gadfly talked with Roger Bingham. New Scientist 

magazine, 17 January, 1980. 152–154. o.; NOWAKOWSKI, Tomasz: We could find aliens any day now – SETI 

scientists discuss extraterrestrial life hunting. Astrowatch.net (9 July, 2015.) 
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 FAA Advisory Circular. Extended operations (ETOPS and Polar Operations), 120–42, 6 June, 1985, para 6, 

4. o.; MORTIMER, L. F.: New ICAO Rules Considered for Long-Range Twin-Engine Aeroplane Flights. ICAO 

Bulletin, (1984) April, 19. o. 
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képesek az előírásoknak megfelelni. Például nem lehet az ICAO által előírt zajszintet megha-

ladó légi járműveket rögtön a földre kényszeríteni, mert az érintett tagállamok és az iparág 

szereplőinek lehetőséget kell adni az előírt zajszintet teljesítő modernebb repülőgépek beszer-

zésére. Az ICAO mindig figyelembe veszi ezeket az akadályokat és inkább átmeneti időt biz-

tosít, vagy ha szükséges, lépcsőzetesen vezeti be a követelményeket.  

 

6.5. Szabványok kötelező ereje 

Jogi szempontból a legfontosabb kérdés, hogy a szabványok jogilag kötelező erővel bírnak-e? A 

kérdés állandó, gyakran akadémiai jellegű vita tárgya, miközben a gyakorlat, maga az élet erre a 

kérdésre egyértelmű választ ad. 

 

Az ICAO Tanácsának kötelező feladatai között szerepel, hogy elfogadja a polgári légi közle-

kedés legfontosabb szabályait: a Szabványokat és az Ajánlott gyakorlatokat (SARPs) és az 

egyszerűség kedvéért kijelölje azokat az Egyezmény Függelékéül [54. cikk l)]. A Függelékek 

ezzel az aktussal a kötelező erővel bíró Chicagói Egyezmény törzsszövegéből kikerülnek. A 

Függelékek ezzel az Egyezmény nem integrált részévé válnak, jogi státuszuk megváltozik, 

kötelező erővel nem bírnak, miközben szakmai szempontból továbbra is szorosan kötődnek 

hozzá. A SARPs-szabályok tehát valóban nem tekinthetők minden körülmények között köve-

tendő előírásoknak, de ez csak első olvasatban van így.  

 

Az Egyezmény rendelkezései megengedik a SARPs-szabályoktól bizonyos esetekben történő 

eltérést. Erre akkor van lehetőség, ha az állam nem tartja lehetségesnek a saját nemzeti szabá-

lyának vagy eljárásának a SARPs-szabályokkal történő összhangba hozását (38. cikk). A 

SARPs-szabályoktól való eltérésre lehetőséget biztosító jogintézménnyel a tagállamok gyak-

ran élnek. A szabványok esetében azonban a lehetséges tagállami eltérések csak átmeneti jel-

legűek, mert bár a tagállamok szabadon dönthetnek, hogy a szabványokat milyen eltéréssel 

kövessék, ennek ellenére az eltéréseket később kötelesek megszüntetni és a teljes megfelelés 

után a belső jogrendjükbe beépíteni. 

 

Az eltérésre lehetőséget biztosító rendelkezés ellenére a tagállamok a szabványoknak minden 

fenntartás nélkül, elismerten jogi kötőerőt tulajdonítanak. Tekintettel arra, hogy az Egyezmény 

egy általános jogi keretet teremt a nemzetközi polgári repülés szereplői számára, ezért ez a 

keret lényegi tartalommal csak akkor telik meg, ha a tagállamok a Függelékekben található 

több, mint 10 000 szabványt a nemzeti jogrend részévé és ezáltal tagállami szinten jogilag ki-

kényszeríthetővé teszik. A jogi kötőerővel ezáltal bíró szabványokat az ICAO Tanácsa a kvázi 

jogalkotói funkciójának gyakorlása során többségi döntéssel hozza, és erre felhatalmazást a 

tagállamoktól kap. A tagállamok az ICAO szervezetének szabályozói jogosítványokat biztosí-

tottak és ezzel a nemzetközi szervezetet hatáskörrel ruházták fel arra, hogy rájuk nézve kötele-

zővé váló szabályokat hozzon.  

 

Az ICAO a delegált jogosítványok birtokában olyan szabályokat hoz, amelyek 

– a Szerződő Államok részére jogokat biztosítanak és kötelezettségeket írnak elő; 

– hozzáértő szakmai szervezet által megfogalmazottak és jóváhagyottak; továbbá 

– intézményi szintű végrehajtatásuk kötelezően elvárt és nemzeti auditokon keresztül ellenő-

rizhető. 

 

A szabvány definíciójában a betartás szó került diplomatikusan megfogalmazásra a be kell 

tartani nyomatékosabb kifejezés helyett, de ennek különösebb jelentősége nincsen. Az 
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Egyezmény céljából és szellemiségéből egyértelműen következik a követendő magatartás, 

mert a nemzetközi légi közlekedés egységének megteremtését, a lehetőségek egyenlőségének 

alapján történő kialakítását a tagállamok csak a szabványok kötelező alkalmazásával tudják 

elérni. A szabvány következetes érvényesülését számon kéri az ICAO. A szabvány a tagálla-

mi hozzájárulás nélkül, akár hallgatással is – azaz passzív elkötelezettség, megerősítés hiá-

nyában (opting out provision) – hatályossá válik. A szabványok tehát jogilag erga omnes ha-

tállyal érvényesek, vagyis mindenki számára kötelező erővel bírnak (a tagállami eltérések 

esetében is érvényesek a bejelentett és az ICAO által közzétett átmeneti eltérések figyelembe-

vételével együtt). Ez a jogintézmény elsősorban nem a jogként követett állandó gyakorlatból, 

a szokásjogból, hanem az Egyezmény egészéből, szellemiségéből és a tagállami elkötelezett-

ségből meríti kötelező erejét. 

 

6.6. A SARPs-szabályok megalkotása 

Az év 365 napjának minden 24 órájában és a perc minden másodpercében valahol a Földön 

felszáll vagy éppen landol egy repülőgép. Mindegyik légi jármű a légi forgalomban történő 

üzemelésekor az egységes eljárások következtében azonos elbánásban részesül. Az ICAO a 

SARPs-előírásain keresztül tudja biztosítani a nemzetközi polgári repülés valamennyi techni-

kai és operatív elemének, az üzemelés minden mozzanatának a teljes szabályozói hátterét, 

kezdve az engedélyezési eljárásoktól egészen a repülőesemény okainak a kivizsgálásáig. 

 

A SARPs megalkotásának több évig tartó összetett eljárását leginkább szemléletesen egy szab-

vány „megszületésén” keresztül érthetjük meg. A szakma részéről megfogalmazásra kerülő 

javaslat útját a kezdetektől egészen annak elfogadásáig tekintjük át, mert csak így van lehetőség 

a szakmában és a diplomáciában használt eszköz- és érvrendszerek megismerésére. A sok lehet-

séges példa közül egy olyan került kiválasztásra, amely első ránézésre minden Szerződő Állam 

számára elfogadható és indokolt lépésnek tűnt, mégis mindezek ellenére végletekig megosztotta 

a feleket, pedig csak egy számjegy megváltoztatásáról volt szó. 

 

Az Egyezmény szakszemélyzet jogosításáról szóló 1. Függelékének szabálya került módosí-

tásra, amely többek között a légi járművet vezető pilóták életkorának felső határáról rendelke-

zik. A pilóták felső korhatárának 60. életévről 65. életévre történő emelését célozta meg a 

szabályalkotó. Az 1. Függelék a polgári repülés szakszemélyzetének képzettségére és annak 

hivatalos elismerésére vonatkozó nemzetközi követelményeket tartalmazza. A veszélyes 

üzemből eredő kockázat miatt szükséges, hogy szakmailag felkészült, képzett és egészségileg 

alkalmas szakemberek hajtsák végre a repülési feladatokat, mert ez a biztonságos repülés 

fenntartásának kiemelten fontos követelménye és egyben garanciája. 

 

6.6.1. Kezdeti szakasz: a SARPs-javaslat megszületik 

A javaslat kétféle lehet: új SARPs megalkotása vagy egy már elfogadott SARPs módosítása. 

A javaslat a szabályozni kívánt életviszonyt bemutató tervezet benyújtásával kezdődik, amely 

a Szerződő Állam, az ICAO szervezet, vagy más nemzetközi szervezet részéről érkezik. 

A javaslatnak az élet realitásán kell alapulnia, valós problémára kell választ adnia. Ezen felül 

már a tervezet megalkotásakor minden SARPs kiadása esetén meg kell vizsgálni, hogy azok 

megfelelnek-e az együttműködés, az egyetértés, a teljesítés és az elkötelezettség követelmé-

nyének. A jogalkotói munka során az ICAO és tagállamai elvárják a kölcsönös együttműkö-

dést, a SARPs által szabályozott kérdésekben az egyetértést, a SARPs-szabályoknak a nemze-

ti belső jogszabályaikban történő teljesítését és a tagállami elkötelezettséget a SARPs által 
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előírt követelmények betartása iránt.  

 

A pilóták korhatárának 65 évre emelése mögött társadalmi folyamatok és gazdasági szem-

pontok húzódtak meg, így a javaslat a realitáson alapult, valós problémát kezelt, és a fenti 

alapkritériumoknak megfelelt. A légi közlekedés növekedésével egyre nagyobb hiány kelet-

kezett a jól képzett, tapasztalt szakszemélyzetből, különösen pilótákból, miközben az orszá-

gok többségében a szociális, egészségügyi változások, az orvostudomány fejlődése, az átlag-

életkor kitolódása a nyugdíjkorhatár növeléséhez vezetett. Ha abból indulunk ki, hogy a légi 

közlekedés töretlen fejlődése belátható időn belül az utasszám megduplázódását eredményezi, 

akkor nem kell a bölcsek köve ahhoz, hogy már a közeljövőben nagyon sok új pilótára, légi-

forgalmi irányítóra és műszaki személyzetre lesz szükség. A Boeing légi jármű-gyártó cég 

szerint a következő húsz évben összesen legalább 617 000 új pilóta, 679 000 új műszaki, 

technikai és 814 000 légiutas-kísérő szakembert kell kiképezni.237 Tekintettel arra, hogy a 

felső korhatár növelésével a pilótahiány valamelyest kezelhető és az igény a képzett pilótákra 

soha nem látott mértékben megnőtt, ésszerű volt kezdeményezni, hogy az Egyezmény Függe-

lékben szabályozott korhatár módosításra kerüljön.  

 

6.6.2. Kidolgozási szakasz: a SARPs-javaslat konzultációja 

A javaslat kidolgozásával egy összetett konzultációs folyamat veszi kezdetét, amely időtarta-

mát tekintve akár öt évig is elhúzódhat, de alapesetben is évekig tart. A technikai jellegű ja-

vaslatokat a Léginavigációs Bizottság (ANC) megvizsgálja, és további információk szerzése 

céljából egy, a témában jártas munkacsoport elé utalja. Ezután az ANC számos szakmai talál-

kozót szervez, amelyeknek döntő jelentőségük van a SARPs-megalkotás során, mert az elfo-

gadáshoz szükséges egyetértés lényegében ezeken a fórumokon születik meg. Az üléseken 

valamennyi tagállam jogosult részt venni. A nemzetközi szervezetek meghívottként, megfi-

gyelői státuszban jogosultak a témához hozzászólni. A találkozókon a szakértelmet a tagál-

lamok szakértőiből álló ANC, a tagállamok szakemberei és az ICAO Titkárság dolgozói biz-

tosítják.  

 

Önmagában a korhatár 60-ról 65 évre történő emelése egyszerű feladatnak látszik. 

A konzultáción a kérdés összes aspektusát megvizsgálják: meddig repülésbiztonsági kérdés 

vagyis meddig szociális, gazdasági probléma, mennyiben diszkriminatív és összeegyeztethe-

tő-e a tagállamok nyugdíjpolitikájával? A repülő-orvosi követelményrendszer mennyiben 

támogatja ezt a lépést? Argentína szerint a pilótáknak szigorúbb orvosi vizsgálata mellett 

lépcsőzetesen szükséges bevezetni az emelést, Kanada javaslatot tett, hogy diszkrimináció 

miatt ne felső korhatár, hanem csak és kizárólag a pilóták érvényes orvosi engedélye hatá-

rozza meg, hogy a pilóták meddig szolgáljanak aktívan. Nyilvánvalóan az orvosi követelmé-

nyek nemcsak a fizikai kondíciókra terjednek ki, hanem a humán tényezőkre, a mentális fel-

készültségre, amelyek a balesetek bekövetkezésében vezető szerepet játszanak. Az Egyesült 

Államok ragaszkodott a 60 éves limit fenntartásához, mert e kor felett hatványozottan nő a 

kockázat a különböző betegségek – különösen a szív és érrendszeri esetek – előfordulási 

arányának növekedése miatt. Az ANC szakértői ezt visszautasították, mert az elmúlt 40 év-

ben nem tudtak olyan balesetről, amelyet a pilóta hirtelen halála tett volna végzetessé.  
 

A konzultációs folyamat zárásaként a már meglévő SARPs felülvizsgálatáról vagy az új 

SARPs megalkotásáról jelentés készül technikai javaslatok formájában. 
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6.6.3. Felülvizsgálati szakasz: a SARPs-javaslat véglegesítése 

Az ANC az előzetes vizsgálat formájában kidolgozott javaslatot, az alternatív megoldásokkal 

együtt véleményezés céljából megküldi ún. Állami levélben a tagállamoknak és a nemzetközi 

szervezeteknek. Az államoknak három hónapjuk van véleményezni a javaslatot. A vélemé-

nyek minél átfogóbb kidolgozása érdekében az ICAO hozzáférhetővé tesz minden technikai 

részletet, amely a javaslat kidolgozása során felmerült.  

A beérkező véleményeket a Titkárság dolgozza fel, amely végleges felülvizsgálati munka-

anyagot készít a beérkezett vélemények és saját javaslatai alapján.  

A beérkező válaszok alapján a pilóták korhatáremelését a tagállamok 83 százaléka támogat-

ta. Érdekesség, hogy a pilóták szakmai közössége a Légitársasági Pilóták Szervezeteinek 

Nemzetközi Szövetsége (IFALPA) szakmai indokokra – főleg az ebben a korban jelentkező 

nagyobb pszichológiai megterhelésre – hivatkozva nem támogatta a korhatáremelést.  

 

6.6.4. Elfogadási szakasz: a SARPs-javaslat elfogadása  

A Függelékek módosítására javaslatot a Léginavigációs Bizottság (ANC) tesz, amelyet 

a Tanács feladatkörében megvizsgál. [54. cikk m)] Fontos kiemelni, hogy a Léginavigációs 

Bizottság nem az összes Függelék szakmai kidolgozását végzi, mert az Egyszerűsítések 

9. Függelék gondozása a Légiszállítás Bizottság (ATC), míg a Légiközlekedés-védelem 17. 

Függelék a Jogellenes Cselekmények Bizottság (UIC) kompetenciájába tartozik.  

Az Egyezmény szabálya alapján a Léginavigációs Bizottság a végső javaslatot és csatolmá-

nyait megküldi elfogadásra a Tanácsnak, ahol sor kerül az utolsó nagy vitára.  

 

A Tanács vitáját a Tanács elnöke moderálja. Az első körben a tanácsi tagállamok elmondják 

(sokszor a „jegyzőkönyvnek”) a végleges anyagról kialakított véleményüket és állásfoglalá-

sukat. Kanada szerint valójában nem a kor limitálása a lényegi pont (ez egyébként is diszk-

riminatív), hanem a 60 év feletti szakszemélyzet egészségi alkalmasságának238 a szakmai 

garantálása. Mivel a módosításra kerülő szabálytól el lehet térni, így valószínűleg több or-

szág inkább eltérést fog megfogalmazni, miután a nemzeti joga nem engedi a limitálást, vagy 

éppen más limitet határoz meg. Franciaország szerint a téma sokkal inkább szociális, mint 

repülésbiztonsági. Mivel az Egyezmény legfőbb célja a repülésbiztonság szintjének emelése, 

ezért nem biztos, hogy a Tanácsnak kell olyan kérdésben dönteni, amelynek nincsen szigni-

fikáns hatása a repülés biztonságára. Egyiptom szerint a tapasztalt pilóta érték a repülésben, 

ezért más tagállamok támogatását bírva kinyilatkoztatta, hogy a 68. életév meghúzása is reá-

lis cél lehet. Nigéria szerint csak akkor repülhessen a parancsnok pilóta 65. életévéig, ha a 

mellette szolgálatot teljesítő másodpilóta kora a 60. életévet nem éri el. Az Egyesült Álla-

mok szerint a 60 év szabály nem igényel változtatást, így annak megszavazása esetén állama 

eltéréssel fog élni az ICAO-nál. Az Egyesült Államok azért ragaszkodott a 60 év szabályhoz, 

mert nem látta biztosítottnak, hogy a korhatár emelésével egyben a repülésbiztonság szintje 

növekedne. Ugyanakkor kilátásba helyezte, hogy bár eltér a nemzetközi szabványtól, de ez 

nem jelenti azt, hogy az Egyezmény alapján (33. cikk) a saját területe feletti repülés szem-

pontjából megtagadja más államnak a berepülését azzal az indokkal, hogy a másik állam légi 

járművét vezető pilóta kora meghaladja a 60. életévet. India szerint a pilóták korának emelé-

se gazdasági kérdéseket vet fel, ugyanis a pilóták hiánya lehetővé tette a jobb kereseti kondí-

ciók kialkudását, ugyanakkor a módosítással több pilóta marad a piacon, így az hátrányosan 
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érintheti a fizetés nagyságát. Ez az összefüggés az IFALPA részéről kezdetektől fő indok-

ként fogalmazódott meg. Ebből az is következik, amennyiben emelik a korhatárt, akkor az új 

pilóták képzése visszaeshet, így később nem lesz elegendő képzett pilóta, akik váltani tudják 

majd a nyugdíjba vonulókat. Saint Lucia szerint országában a 40-45 év közötti pilóták egés-

zségi állapotával több probléma van, mint a 60-65 év közöttiekkel, így minden korosztály 

esetében szükséges az orvosi feltételrendszert szigorítani. A vita végén az ICAO Tanács el-

nöke összefoglalja a véleményeket, és ennek tükrében szöveges javaslatot tesz, majd azt 

szavazásra bocsátja. A 36 tagú Tanács 27 igennel, 4 ellenszavazattal 4 tartózkodás mellett a 

következő feltételekkel elfogadta a szabvány módosítását: minden 60. életévét betöltő pilóta 

köteles félévente repülő-orvosi vizsgálaton részt venni és a légi jármű vezetésekor, a repülési 

tevékenyég végzésekor a szolgálatban lévő másik pilóta életkora nem haladhatja meg a 60. 

életévet.239 Megjegyzésként az első nemzetközi légijogi szerződés, a Párizsi Egyezmény 

(1919) Függeléke a pilóták felső korhatárát akkoriban 45 évben határozta meg. 

 

Az előterjesztett és megtárgyalt javaslatot az ebből a célból összehívott Tanácsülésen 

a Tanács konszenzuson alapuló döntéssel, kétharmados többséggel fogadja el. A Tanács 

SARPs-szabályokkal kapcsolatos döntéseit a gyakorlatban szinte mindig (köszönhetően a 

hosszú és alapos előkészítő munkának, továbbá a hatékony egyeztetési és tárgyalási mecha-

nizmusnak) egyhangú szavazattal hozzák. Az elfogadást követően a Függelék vagy Függe-

lékmódosítás a tagállamoknak való megküldésétől számított három hónap múlva vagy a Ta-

nács által meghatározott hosszabb határidő elteltével lép hatályba. A Tanács ún. Zöld Kiad-

vány formájában küldi meg a tagállamoknak a végső döntését. A tagállamoknak három hóna-

pon belül lehetőségük van a határozattal kapcsolatban ellenvéleménnyel élni. [90. cikk a)] Ha 

a tagállamok több mint fele egyetért, akkor a javaslat a benne foglalt határidő eltelte után au-

tomatikusan érvényessé válik és megfelelő idő eltelte után hatályba lép.240 Az ICAO történe-

tében a SARPs megalkotása során ebben a szakaszban ellenvélemény előterjesztésére nem 

került sor, amely a kiterjedt és hatékony egyeztetési folyamatnak köszönhető. 241 

 

Három hónap letelte után további egy hónap áll a tagállamok rendelkezésére, hogy felkészül-

jenek a norma alkalmazására, így a Tanács általi elfogadás és a hatálybalépés napja között 

négy hónapnak kell eltelnie. A hatálybalépés napja és a norma alkalmazhatósága között szin-

tén négy hónapnak kell főszabály szerint eltelnie, bár mód van a körülmények függvényében 

ezen időszak lerövidítésére vagy éppen meghosszabbítására. Az alkalmazhatóság megkezdé-

sének napja előtt egy hónappal jár le a bejelentési határidő, ameddig az államoknak jelezniük 

kell a Titkárság felé, amennyiben belső szabályozásuk és az elfogadott SARPs-szabály között 

eltérés vagyis különbség áll fenn. (38. cikk) A bejelentett eltérések a Függelékek mellékletei-

ben közzétételre kerülnek.  

 

A Függelék vagy a Függelékmódosítás hatálybalépéséről a Tanács köteles haladéktalanul 

értesíteni a Szerződő Államokat. [90. cikk b)] A hatálybalépés napját követően a Titkárság 

elkészíti a jogszabályt ún. Kék Kiadvány formában, amely alkalmas a Függelékekbe vagy 

PANS-ba iktatásra. Az alkalmazhatóság megkezdésének napján a tagállamok az új szabályo-

zást kötelesek végrehajtani.242  
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6.7. A Chicagói Egyezmény Függelékei 

A Függelékekben az állandóan változó és fejlődő légi közlekedési iparág műszaki, üzemelési, 

szakmai szabályai kerülnek kiadásra, amelyek leképezik a ma igényeit és a holnap szükségle-

teit, hatást gyakorolva a repülésbiztonságra, a légi közlekedés minden szereplőjére. A Chica-

gói rendszer a Párizsi Egyezményből (1919) merítve fenntartotta a Függelékek (Annexek) 

intézményének rendszerét, de alapjaiban alakította át azok jogi szabályozását. A Tanács egyik 

kötelező feladata, hogy elfogadja a SARPs-szabályokat, majd az egyszerűség kedvéért kijelöl-

je azokat az Egyezmény Függelékéül [54. cikk l)]. A jogalkotó szándéka az volt, hogy a Füg-

gelékek egységes része legyen az Egyezménynek. Nem véletlen a jogalkotói fogalmazás: az 

egyszerűség kedvéért kerülnek kijelölésre a SARPs-szabályok. A Függelékeknek az Egyez-

ménytől eltérő speciális jogi státusza így lehetővé teszi, hogy a Függelékekben foglalt 

SARPs-szabályok rugalmasan módosíthatóak legyenek és az eltérésre lehetőséget biztosítsa-

nak. Ugyanakkor ki kell hangsúlyozni, hogy a gyakorlatban az Egyezmény és a Függelékek 

egymástól elválaszthatatlan, szoros kapcsolatban állnak, ezért a ma meglévő 19 önálló Függe-

lék értelmezése és végrehajtása csakis az Egyezménnyel összhangban és egységben történhet. 

A Függelékek nagy volumenű és átfogó szabályrendszerek. (Hozzáértők véleménye szerint 

minden egyes Függelék feldolgozása, megértése és gyakorlati szintű használata „önmagában 

egy tudományos fokozat megszerzésével ér fel”.)
243

 A Függelékek a következő területekre 

fogalmaznak meg Szabványokat és Ajánlott gyakorlatokat:  

 

18. ábra. A Chicagói Egyezmény Függelékei 
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Az 1., 2., 6., 8., 11. és a 14. Függelékek a repülés operatív végrehajtása miatt rendkívül nagy 

jelentőségűek, ezért főleg szabványokból állnak. A szabványoktól a tagállamoknak az 

Egyezményben szabályozott keretek között lehetőségük van indokolás és megfelelési terv 

mellett eltérni. Az Egyezmény legújabb a repülésbiztonsági irányításról szóló 19. Függelékét 

2013. november 14-től alkalmazzák világszerte. A 19. Függelék szabályozási szempontból 

nem tartalmaz új elemeket, hanem azokat a biztonsági előírásokat foglalja össze, amelyek a 

repülésbiztonság által érintett összes Függelékben (kivéve a 17. Függeléket) a légi közlekedés 

adott területeire vonatkozóan már korábban is alkalmazandóak voltak. 

 

6.8. Eltérés a SARPs-szabályoktól 

A szabványokat a nemzeti jogba kell beépíteni. Az Egyezmény ugyanakkor lehetőséget ad az 

új szabványoktól történő eltérésre. Bármely állam, ha nem tartja lehetségesnek, hogy  

– valamely nemzetközi szabványt vagy eljárást minden tekintetben megtartson; 

– saját szabályát vagy eljárását nemzetközi szabvánnyal vagy eljárással teljesen összhangba 

hozza; továbbá ha 

– olyan belső szabály vagy gyakorlat elfogadását tartja szükségesnek, amely valamely kér-

désben eltér a SARPs-szabályokban foglaltaktól. 

haladéktalanul tájékoztatni köteles az ICAO-t saját gyakorlata és a nemzetközi szabványban 

meghatározott gyakorlat közötti különbségekről (38. cikk). 

A tagállam köteles az Egyezmény légiforgalmi tájékoztató szolgálatokról szóló 15. Függelé-

kében foglaltak alapján a SARPs-, PANS- és SUPPs-szabályoktól történő legfontosabb eltéré-

seket a nemzeti Légiforgalmi Tájékoztató Kiadványban (AIP) közzétenni. A SARPs-

szabályok eseteiben pedig a tagállam az összes eltérést köteles az ICAO szervezetének beje-

lenteni. A jelentésben a tagállam köteles a különbségeket indokolni és egyben javaslatot kell 

tennie arra nézve, hogy az eltérésre okot adó helyzetet mikor és milyen módon szünteti meg. 

Az eltérések tehát átmeneti jellegűek, a tagállamoknak nincs más választása, mint a megfele-

lés. Lényegében az Egyezmény szerint csak két út járható és mindkettő a végrehajtás irányába 

vezet: (1) végrehajtásra (implementálásra) kerül a SARPs-szabály, vagy (2) a jövőbeli teljesí-

tésig eltérésként kerül bejelentésre. A tagállamok az eltéréseket indokolni és a bizonyítási 

teherből adódóan a döntés hátterét indokolni kötelesek,244 így az Egyezmény által használt 

„nem tartja lehetségesnek” terminológiát szó szerint, mindenre kiterjesztően értelmezni nem 

érdemes. Ugyanakkor vannak tagállamok, amelyek az eltéréseket nem jelentik be vagy a beje-

lentett eltéréseket később nem javítják ki, ezért ennek ténye az ICAO által végzett tagállami 

auditokon nem-megfelelőségként kerül megállapításra. Jelenleg az ICAO felé eddig közel 

17 000 eltérés került bejelentésre.245 

 

Ha az ICAO Tanácsa már meglévő szabványt módosított, akkor annak elfogadásától számított 

hatvan napon belül a Szerződő Államnak a saját szabályát és gyakorlatát a szabványban fog-

laltaknak megfelelően kell módosítania. Amennyiben ez nem történik meg, akkor erről a tény-

ről, vagy a tenni kívánt nemzeti intézkedésről a tagállam a Tanácsot értesíteni köteles. Ilyen 

esetben a Tanács haladéktalanul tájékoztatja a többi államot a nemzetközi szabványtól eltérő 

állam nemzeti gyakorlata és a szabvány között – egy vagy több kérdésben fennálló – különb-

ségről (38. cikk). 
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 ICAO 36. Közgyűlés A36–13 határozat, 2007.  
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 Az ICAO Tanácsa a 192. ülésszakon 2011. március 4-én elfogadta, hogy a SARPs megfelelést és az azoktól 

történő eltéréseket (kivéve a 9. és a 17. Függelékeket) elektronikus formában az ún. EFOD rendszeren keresztül 

is lehet a Tanács felé benyújtani. ICAO State letter – AN 1/1–11/28; ICAO Council Working Paper/13954. 
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Vannak olyan alapvető szabványok, amelyektől jelentőségüknél fogva egyáltalán nem szabad 

eltérni. A jogalkotó persze nem címkézte fel ezeket, egyszerűen a tagállamoknak tudniuk kell, 

hogy milyen következményei lehetnek egy adott szabványtól történő eltérésnek. Például az 

Egyezmény légiközlekedés-védelemről szóló 17. Függelékében meghatározott szabályait lét-

fontosságú követni, mert hiába kiváló, mondjuk, London nemzetközi repülőtereinek védelmi 

rendszere, ha egy elkövető egy kevésbé védett repülőtérről indul és annak védelmi szabályait 

kijátszva érkezik Londonba. Ennek megakadályozása végett, ha az ICAO auditja során úgy 

ítéli meg, hogy a vizsgált repülőtérnek a védelmi rendszere hiányos, könnyen előfordulhat, 

hogy a fogadó repülőtéren újbóli ellenőrzésre és átvizsgálásra számíthatnak az utasok.  

 

A kötelező jellegre jó példa, hogy a 2001. szeptember 11-i események után az ICAO Tanácsa 

módosította az Egyezmény légi jármű üzemeltetésről szóló 6. Függelékét.246 Ebben szab-

ványban szigorította és előírta a légi jármű pilótakabin-ajtajának megerősítését, a beszállástól 

a kiszállásig terjedő időszakban annak zárását, és speciális eljárást vezetett be a gyanús hely-

zetek kezelésére. Az ICAO Tanácsa később ajánlás formájában ezen előírásokat kiterjesztette 

a belföldi járatokat teljesítő légi járművekre és a kisebb repülőgépekre is.247 Ettől a szabvány-

tól nem lehetett eltérni, de nem is érdemes, mert könnyen olyan helyzet alakulhat ki, hogy a 

másik tagállam a szigorú szabály követésének hiányában megtagadja a területére belépni 

szándékozó légi jármű üzemelését. A SARPs szabályoknak történő megfelelés a tagállamok 

az Egyezményhez történt csatlakozással vállalt kötelezettsége (12. cikk). A tagállamok nem 

véletlenül próbálják maradéktalanul teljesíteni a SARPs szabályokat, mert ez az egyik feltéte-

le a nemzetközi légi forgalomban való egyenlő részvételnek és a repülésbiztonság egyetemes 

megteremtésének.  

 

Az Egyezmény repülési szabályokról szóló 2. Függelékében található szabványoktól sem le-

het eltérni, különösen a nyílt tenger feletti légi forgalom és üzemelés végrehajtásakor, vala-

mint a másik állam légterének az átrepülésekor. Ebben az esetben a védendő érték a repülés 

biztonságos végrehajtása, amely egyetlen tagállam részéről sem írható felül semmilyen kö-

rülmények között, ezért az itt meghatározott szabványokat figyelmen kívül hagyni nem lehet.  

 

7. Szabványok és Ajánlott gyakorlatok végrehajtása 

Az ICAO legfőbb célja a nemzetközi polgári repülés biztonságának állandó és hatékony biz-

tosítása. Ennek elsődleges eszköze, hogy az ICAO tagállamai a SARPs-szabályokban foglalt 

repülésbiztonsági követelményeket a nemzeti jogrendszerekbe átültessék és végrehajtsák. A 

SARPs-szabályoknak történő megfelelés a tagállamok Egyezményhez történt csatlakozással 

vállalt feladata. Az ICAO jogosult a tagállami szintű végrehajtást ellenőrizni. Az ICAO a tag-

államok fórumaként a repülésbiztonság legmagasabb fokú szavatolása érdekében nemcsak 

szabályokat hoz, hanem olyan intézményi mechanizmust működtet, amely a közösség által 

hozott szabályok nemzeti végrehajtását elősegíti, ha szükséges, számon kéri, és végső esetben 

kikényszeríti. A kikényszerítés nem szó szerint értendő, mert az ICAO-nak nincs hatósági, 

felügyeleti jogköre, az akarata érvényesítésére csak korlátozott végrehajtói jogosítványai van-

nak, amelyek ugyan lehetővé teszik az ICAO érdekeinek közvetett módon történő érvényesí-

tését, de nem jelentik azt, hogy az ICAO a szuverén tagállamokat megkerülve döntéseket hoz-

zon, a tagállamokat a belső jogainak gyakorlásában korlátozzon.  
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 ICAO Council Working Paper/11757, Adoption of Amendment 27 to Annex 6 – Operation of Aircraft, Part I 

– International Commercial Air Transport – Aeroplanes, 28 February, 2002. 
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 C/1142, Council Min. 166/1–14, 2002., ICAO Doc 9802. 
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7.1. Megfelelés az egységes követelményeknek   

A légi közlekedés a határok felett áll és a globális világ integráns része. E rendszerben a hatá-

rokon belül folyó légi közlekedési tevékenység szorosan összefügg a határokon túlival, így a 

tagállam repülésbiztonsági szintje, a felügyeleti képessége nem önmagában csak belügy, ha-

nem nemzetközi elvárás, kötelezettség is. Tekintettel arra, hogy a repülés biztonsága a légi 

közlekedés valamennyi szereplőjének elsőrendű érdeke, a tagállamok a gyakorlatban a 

SARPs-szabályok végrehajtásában érdekeltek. Nem volt mindig így. A légi közlekedés globá-

lis fejlődése azonban arra kényszerítette a kevésbé fejlett tagállamokat, hogy a SARPs-

szabályokat teljességükben végrehajtsák, mert csak abban az esetben férhettek hozzá a piac-

hoz, akkor tudtak a repülés által a világkereskedelembe bekapcsolódni, ha garantálták a nem-

zeti légtér és a repülőterek biztonságos üzemelését. Arról nem is beszélve, hogy a SARPs-

szabályok be nem tartása az ICAO új vizsgálati rendszerében hátrányos jogkövetkezmények 

alkalmazását vonja maga után.  

 

Az ICAO a végrehajtás minél hatékonyabb segítése és a SARPs-szabályok hiányos végrehajtá-

sából eredő problémák megismerése céljából megalkotta az átfogó repülésbiztonsági vizsgálati 

rendszert. A vizsgálati, auditrendszerben minden tagállamnak kötelező részt venni. Az ICAO 

az auditált tagállammal kétoldalú megállapodást köt, amelyben a szuverén tagállam vállalja, 

hogy szisztematikus repülésbiztonsági és légiközlekedés-védelmi ellenőrzéseknek veti alá ma-

gát és biztosítja a feltételeket az audit sikeres lefolytatásához. Az ICAO által létrehozott széles 

körű ellenőrzési folyamatnak az a célja, hogy a SARPs végrehajtásának teljes folyamatát vizs-

gálja, s ennek tükrében a repülésbiztonság fejlesztésére ajánlásokat tegyen. Az ellenőrzési fo-

lyamat ugyanakkor visszajelzésül szolgál az ICAO számára a SARPs-szabályok által szabá-

lyozni kívánt életviszonyok valódiságáról, a szabványok minőségéről, megalapozva ezáltal új 

SARPs-szabályok megalkotását vagy a meglévők módosítását.  

 

7.2. SARPs-szabályok végrehajtásának vizsgálata 

Az ICAO egy kivételes és sajátos vizsgálati rendszert dolgozott ki. A tagállamok több lépcső-

ben olyan felügyeleti hatáskört biztosítottak az ICAO-nak, amely feljogosítja arra, hogy a 

tagállamok „felett állva” szakmai szempontok alapján, a repülésbiztonsági és légiközlekedés-

védelmi felkészültségüket egységes szempontrendszer alapján auditokon ellenőrizze és hiá-

nyosságok esetén a szabályok betartására kötelezze. Az audit a tagállam jogalkotásának álla-

potát és hatóságainak felügyeleti képességét hivatott megvizsgálni. Az ICAO kizárólag a tag-

államot auditálja. A vizsgálat során lehetőség van a tagállam légi közlekedési iparágának 

meghatározó szereplőinek közvetett vizsgálatára, de csak abban a tekintetben, hogy a tagállam 

légügyi hatósága által kiadott engedélyek, az engedélyezett eljárások, a hatóságok részéről a 

szolgáltatók működési felügyelete milyen minőségben és a SARPs-szabályokat mennyiben 

követve történik. Az ICAO tehát a repülésbiztonsági auditja során a polgári repülés szabály-

rendszerének alapját képező SARPs-szabályoknak a nemzeti szabályoktól történő eltérését és 

a tagállam légügyi hatóságának felügyeleti képességét vizsgálja. 

A felügyeleti képesség megmutatja, hogy a tagállam képes-e biztosítani: 

– a SARPs-szabályok eredményes végrehajtását; 

– a felügyeleti rendszer működését (nyolc kritikus elem); és 

– a repülésbiztonsági eljárások gyakorlati alkalmazását. 

 

A felügyeleti képesség biztosítása a tagállamok felelőssége. Ha a felügyeleti képesség hiány-
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zik vagy gyenge, az egyértelműen veszélyt, fenyegetést jelent a nemzetközi polgári repülés 

szereplőire. Ha a tagállam légügyi hatósága felügyeleti képességében gyenge, hatósága példá-

ul nem képes a nemzetközi szabályokat betartatni, vagy az általa kiadott engedélyek nem fe-

lelnek meg az ICAO szabványainak, akkor a külföldi állam légi járműve a tagállam légteré-

nek vagy a repülőtereinek a használatakor – a magasabb kockázat vállalásán túl – nem lehet 

biztos abban, hogy a nemzetközi normáknak megfelelő eljárásban fog részesülni. De fordítva 

is igaz, a tagállam légitársasága más országokba történő üzemeléskor állandó vizsgálat tárgya 

lehet, mert nincs arra garancia, hogy a nemzetközi előírások szerint például a légi jármű és a 

személyzet hatósági bizonyítványai, a légi járművön kötelezően tartott okmányok rendben 

vannak vagy a légi jármű légi alkalmassága megfelelő. Nem véletlen, hogy a szívességi lobo-

gó intézménye nem tudott a polgári repülésben elterjedni. Egyszerűen nem éri meg olyan ál-

lam hatóságánál lajstromozni a légi járművet, amelynek a felügyeleti képessége, felkészültsé-

ge gyenge, mert a kockázat növekedésével a légi jármű repülésbiztonsági érintettsége más 

tagállamok a repülés biztonságához fűződő érdekeit sértheti, így az oda történő üzemelést 

ezen államok hatóságai joggal megtagadhatják. Ugyanakkor van példa arra, hogy az alultelje-

sítő hatóság tagállamának szolgáltatói (légitársaságai, repülőterei, légiforgalmi irányító szer-

vezete) kimagasló mutatókkal rendelkeznek, megfelelnek a legmagasabb szintű nemzetközi 

előírásoknak, mert a szakma és a menedzsment nagy figyelmet fordít arra, hogy a szolgáltatók 

számára előírt nemzetközi és hazai szabályoknak és eljárásoknak mindenben megfeleljenek.  

 

A vizsgálati rendszer alapja az ún. kritikus elemeknek (CE), mint alkalmazott értékelési 

szempontoknak a teljes vizsgálata. Ezek az elemek a polgári repülés teljes spektrumát felöle-

lik. Az ICAO az általa értékelt és mért eredményeket táblázat formájában foglalja össze. 
 

7.3. Vizsgálati rendszer fejlődése 

Az ICAO tagállamai az Egyezményben kötelezettséget vállaltak arra, hogy kidolgozzák, be-

vezetik, fenntartják és folyamatosan fejlesztik azt a felügyeleti intézményrendszert, amely 

maradéktalanul biztosítja a lehetséges legmagasabb repülésbiztonsági szint elérését és működ-

tetését, megfelelve ezzel a nemzetközi követelményeknek. A kötelezettségek maradéktalan 

teljesítését az ICAO által több lépcsőben kialakított vizsgálati rendszer segíti. Az auditrend-

szer három egymással szorosan összefüggő, fokozatosan fejlődő szakaszban valósult meg. 

 

7.3.1. Általános Repülésbiztonság Felügyeleti Auditprogram / USOAP (1999–

2004) 

A SARPs-szabályok végrehajtásában a múlt század végén a tagállamok részéről nagyfokú 

hanyagság és következmény-nélküliség volt tapasztalható. Ez a folyamat oda vezetett, hogy 

súlyos repülésbiztonsági kérdések merültek fel, amely az ICAO-ba vetett hitet és a kölcsönös 

elismerést veszélyeztette.248 Az ICAO 29. Közgyűlésén249 (1992) a tagállamok határozott 

lépéseket tettek. A Közgyűlésen olyan határozat született, amely az ICAO szervezetének lehe-

tőséget biztosított arra, hogy a repülésbiztonsági hiányosságokkal küzdő tagállamok felügye-

leti rendszerét – önkéntes alapon – az arra igényt tartó tagállamokban vizsgálhassa. A prog-

ram 1996-ban elindult, de drasztikusabb beavatkozásra volt szükség, ezért a Légügyi Főigaz-
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gatók montreali Konferenciáján (1997) a delegáltak egy merőben új vizsgálati rendszer straté-

giáját fogalmazták meg, amely túllépett árnyékán és valódi változást indított el. Ebben az új 

rendszerben a tagállamok az ICAO szakemberei által a területükön végzett auditot saját ma-

gukra nézve kötelező jelleggel vállalták és elfogadták, hogy az audit végrehajtása a tagállami 

szuverenitás korlátozását vonja maga után. Az ICAO által felállított nemzetközi audit csoport 

az 1., 6. és a 8. Függelékekben foglalt szabályoknak történő megfelelést a tagállamokban 

megvizsgálhatta, amelyre jogot az Egyezmény nem biztosított. Forradalmi volt ez az új, Álta-

lános Repülésbiztonság Felügyeleti Auditprogram (USOAP) néven ismertté vált kezdemé-

nyezés. Az ICAO 32. Közgyűlésén250 (1998) a tagállamok többsége elfogadta az új vizsgálati 

rendszert és ezzel 1999-ben útjára indulhatott a tagállamok általános repülésbiztonság-

felügyeleti programja. Az ICAO ezzel a tagállamoktól kvázi nemzetek feletti felügyeleti jog-

kört kapott, és annak következményeként a kikényszerítés lehetőségére is felhatalmazással 

bírt.  

 

Az ICAO 33. Közgyűlésén (2001) a tagállamok a vizsgálandó területek számát az Egyezmény 

11., 13. és a 14. Függelékeiben foglaltakra is kiterjesztette.251 Mivel az auditprogram gőzerővel 

haladt, a megismert vizsgálati értékekből már egy sor következtetést lehetett levonni. Az 

USOAP auditszámolási rendszerében az a vizsgált ország, amelyik teljes mértékben teljesítette 

a kritikus elemekben és a SARPs-előírásokban foglaltakat, azaz nem volt eltérése, az 0%-on 

állt.252 Ilyen ország a valóságban nincs, hiszen mindig van javítani való, mindig van új köve-

telmény, amelynek meg kell felelni. Ez a légi közlekedési iparág alaptermészete és lényegi 

attribútuma. Mint ahogy a feltárt hibák sem jelentenek önmagukban gondot, mert azok sorsa a 

kijavítás. Probléma mindig akkor van, ha a feltárt hiba a következő auditon (például 5-6 év 

múlva) is a „nem-megfelelőségi” kategóriába kerül, azaz nem történt érdemi munka, az állam 

és a szakma részéről nem volt törekvés a hibák kijavítására. Mindezek ellenére vannak orszá-

gok, ahol megvan az állami akarat, de a szegényes infrastruktúra, a pénzügyi források vagy a 

szakemberek hiánya miatt nincs elég erőforrás a SARPs-szabályok végrehajtására, a képzésre, 

a fejlesztésre, ezért ezek az országok érthető módon nem tudnak az ICAO előírásainak megfe-

lelni. 

 

7.3.2. Átfogó Rendszer Megközelítés Auditprogram (2005–2010) 

2005 augusztusában öt tragikus repülőbaleset történt a világban,253 ezért a tagállamok kormá-
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 ICAO Assembly Resolution, A32-11 USOAP. 
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 ICAO Assembly Resolution, A33-8 USOAP. 
252

 A legjobb eredményt 2006-ban például Dél-Korea érte el 1,11%-os eltéréssel, még az afrikai országok egy 

része a 80% feletti sávban helyezkedett el. A számolási mód megtévesztő lehet az audittal nem foglalkozók szá-

mára, mert a 80% „jó” eredményt sejtetett, miközben a 80% nem a megfelelés százalékát, hanem ellenkezőleg, a 

SARPs-szabályoktól történő eltérés százalékát mutatta. Ezt a számolási módot később az ICAO megváltoztatta 

és a százalékos arányt a megfelelőséghez igazította, így a százalékos skála két végpontja 0% a „nem végrehaj-

tott”, míg a 100% a „teljesen végrehajtott” kategória lett. 
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 A „fekete augusztus” repülőbaleseteiben 339-en vesztették életüket [2005. augusztus 1. – Calvi (Franciaor-

szág) CL-415; augusztus 6. – Palermo (Olaszország) ATR-72; augusztus 14. – Athén (Görögország) B–737; 

augusztus 16. – Machiques (Venezuela) MD–82; augusztrus 23. – Pucallpa (Peru) B-737.], amely sürgős intéz-

kedéseket követelt meg. A fejlett országok egyre nagyobb nyomást gyakoroltak az ICAO szervezetére és köve-

telték, hogy az auditok eredményeit az ICAO tegye közzé. Ezeknek az információknak minden tagállam állam-

polgára számára elérhetővé kell válnia, mert az embereknek joguk van tudni, hogy mely országokban vannak 

súlyos repülésbiztonsági hiányosságok. Lényegében az utast és az iparági szereplőket szerették volna az indoko-

lás szerint arról informálni, hogy mekkora kockázattal kell számolniuk egy adott ország területén nyújtott repülé-

si szolgáltatások igénybevétele esetén. ICAO News Release PIO 10/2005, ICAO Council President calls for 

increased global transparency in sharing of aviation safety information. 
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nyai sürgős intézkedésre szólították fel a nemzetközi polgári repülés csúcsszervezetét. Az 

ICAO titokban listát készített a repülésbiztonsági auditokon szerzett tapasztalataik és értékelé-

seik alapján, de azokat nem publikálta az abban foglalt információk bizalmas voltára tekintet-

tel. 2005 augusztusában azonban a Le Figaro francia napilapon keresztül Franciaország, 

amelynek kormánya ismerte ezeket az eredményeket (az ICAO-n belül a szakemberek számára 

nyitott volt az audit adatbázisa) váratlanul egy 30 országot magában foglaló „feketelistával” 

állt elő. Tehette, mert a francia Parlament korábban a francia állampolgárokat ért balesetek 

következtében254 lakosainak védelmére hivatkova hivatalos közlést adott ki arra nézve, hogy 

mely országokban nem biztonságos a légi közlekedés.  

 

Az ICAO 35. Közgyűlésén255 (2004) a tagállamok bevezették az ún. átfogó rendszer megkö-

zelítést, amelyben az ICAO kiterjesztette az USOAP programot – Átfogó Rendszer Megköze-

lítés (CSA) néven – az Egyezmény összes Függelékére. Ez alól kivétel a légiközlekedés-

védelemmel foglalkozó 17. Függelék lett, amely nem jelentette azt, hogy a 17. Függelékben 

foglalt szabályok átfogó vizsgálatára ne került volna sor. Éppen ellenkezőleg, a 2001. szep-

tember 11-i események következtében az ICAO a repülésbiztonsági auditok mintájára beve-

zette az Átfogó Légiközlekedés-védelmi Auditprogram (USAP) néven a security területek 

felügyeltét, amelyeket a tagállamok számára ugyancsak kötelező jelleggel írt elő. A légiköz-

lekedés-védelmi audit ugyanakkor bizalmas jellege miatt zártabb vizsgálati formát követelt 

meg.  

 

A tapasztalatok azonban azt mutatták, hogy a tagállamok többsége a hibák kijavítása érdeké-

ben nem tett meg minden szükséges intézkedést, sőt még az Egyezmény által biztosított kere-

tek között a SARPs-szabályoktól történő eltéréseiket sem jelentették be, ezért az ICAO újabb 

lépésre szánta el magát. Az egyre több negatív tapasztalat és összehasonlításra számot tartó 

auditeredmény birtokában a szervezet elhatározta, hogy az auditból nyert adatokat és infor-

mációkat – a globális átlag alatt teljesítő tagállamokra történő nyomásgyakorlás céljából – 

nyilvánossá teszi. 

 

A Légügyi Főigazgatók montreali Konferenciáján256 (2006) a delegáltak hosszas vita után úgy 

döntöttek, hogy 2008. március 23-án az auditok összefoglaló riportját, valamint az eredmé-

nyek táblázatos részét az ICAO nyilvánosságra hozza.257 Az ICAO lépését a logika diktálta. 

Mivel a szuverén tagállamokat nem lehetett feketelistázni, ezért az átláthatóság alapelve ke-

rült előtérbe, amely kiváló eszközként szolgál arra, hogy a nyilvánosság erejét használva köz-

vetlenül rábírja az átlag alatt teljesítő tagállamokat a hiányosságok kijavítására, a repülésbiz-

tonság fokának az emelésére. Az ICAO tagállamai nemet mondtak a feketelistára, és igent a 

végrehajtás ilyen formában történő ösztönzésére. A cél az volt, hogy a világátlag alattiak te-

gyenek meg mindent annak érdekében, hogy a lista másik felébe, a világátlag felett teljesítő 

országok körébe kerüljenek. Természetesen mindig lesznek a 192 tagállamból az átlag alatt 
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 2004. január 3-án a Vörös-tengerbe zuhant az egyiptomi Flash Airlines (FSH) B 737-300 típusú repülőgépe, 

148 ember halálát okozva. A 135 utasból 133 utas francia állampolgár volt. 2005. augusztus 16-án Venezuela 

hegyvidéki területére zuhant a kolumbiai West Caribbean Airways (WCW) Flight McDonell Douglas MD 82-es 

típusú „charter” repülőgépe, 160 ember halálát okozva. A 152 légiutasból mindenki francia állampolgár volt, 

kivéve az utazást szervező olasz állampolgárt. 
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 ICAO Assembly Resolution, A35-6 USOAP/CSA. 
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 ICAO DGCA Conference on a global strategy for aviation safety. Report, 2006., ICAO Doc 9866. 
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 A teljes riport bizalmas minősítésű, így a nyilvánosság számára teljes mértékben nem ismerhető meg. Ennek 

oka, hogy a benne levő hibák ne kerülhessenek illetéktelen személyek birtokába. A rövidített nyilvános riport és 

annak ábrája azonban a szakembereknek használható és bőséges információt tartalmaznak. A honlapon lehetőség 

van az országok eredményeit összevetni és ebből következtetni az adott régió, vagy tagállam repülésbiztonsági 

színvonalára. Flight Safety Information Exchange (FSIX), ICAO webpage (icao.int/fsix). 

http://www.icao.int/fsix
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teljesítők, és ez így van rendjén. A lényeg az, hogy az átlag mutatóját sikerüljön minél jobban 

közelíteni a legelsők eredményeihez. Az átlag alatti eredményt produkálni, egyfajta „szé-

gyenpadon” ülni minősíti a vizsgált tagállamot (name and shame). Ezt a pozíciót mindenki 

látja és „beárazza”, ezért erről a helyről rendkívül fontos kimozdulni. Ehhez hatalmas erőfe-

szítések árán vezet az út, amely szakmai elkötelezettséggel és politikai akarattal van kikövez-

ve. Tudatában kell lenni annak, hogy ma már a repülési iparágban szereplők egyre inkább 

mindent tudnak egymásról. Ma már nem titok a tagállamok felügyeleti képességének a foka, 

sem az adott ország légügyi hatóságának a felkészültségi szintje. Elég ehhez az ICAO audit és 

a más nemzetközi szervezet által végrehajtott ellenőrzés nyilvános eredményeit átnézni, vagy 

az ICAO által közzétett összefoglaló táblázatra egy pillantást vetni. A profizmust előadni ke-

vés, ebben a rendszerben a nagy szavak nem értékelhetőek, mert a tények önmagukért beszél-

nek, és a tények ellen nincs bizonyítás.  

 

7.3.3. Folyamatos Monitoring Megközelítés Auditprogram (2010 – ) 

A vizsgálati rendszert a tapasztalatok birtokában tovább kellett fejleszteni. Az USOAP prog-

ramnak – bár kötelező volt, és mindenkit sikerült legalább kétszer auditálni, valamint 

utóellenőrizni, – mégis volt egy nagy hiányossága. Az auditokra csak 5–6 éves távlatokban 

kerülhetett sor, amely a hatékonyságot rontotta, a tagállami elkötelezettséget csökkentette. Az 

ICAO 36. Közgyűlésén258 (2007) a tagállamok ezért az USOAP rendszer megreformálásával 

elfogadták a Folyamatos Monitoring Programot (CMP). Az új eljárás bevezetésére – kétéves 

átmeneti időszak biztosítása után – 2013. január 1-jén került sor.  

 

Az új eljárás megszüntette azt a korábbi gyakorlatot, amelyben az auditok két lépcsőben zaj-

lottak.259 Először lezajlott a teljes audit, a tagállamok repülésbiztonsági-felügyeleti képessé-

gének átfogó vizsgálata, majd ezt egy utóellenőrzési (follow up) audit követte, amelynek so-

rán az ICAO szakemberei a javító intézkedések megtételét ellenőrizték. Ezt követően hosszú 

ideig semmilyen ellenőrzés nem történt. Nem csoda, hogy az audit zárásával, sokan hátradől-

tek és „öt év múlva hol leszek már” hozzáállással nem tettek meg mindent a hibák kijavításá-

ért. Annak ellenére sem, hogy a két audit között minden tagállamnak lehetősége volt arra, 

hogy a javító intézkedések új részeredményeit az ICAO-nak érvényesítés (validálás) céljából 

megküldje. Ha az ICAO a javítást bizonyítottnak találta és elfogadta, akkor az audit ered-

ményt ennek megfelelően rögtön módosította, ezzel a tagállam nyilvános eredménye javult. 

Mégsem törték magukat a tagállamok a hibák mielőbbi kijavításával, amelynek fő okát az 

ICAO abban látta, hogy nem volt igazán gazdája ennek az új és speciális területnek.  

 

Az ICAO tanulva a történtekből, a tagállamokkal az audit végzésére kötött kétoldalú megálla-

podásokban nemzeti koordinátor kijelölését követelte meg. A nemzeti koordinátor fő feladata, 

hogy megszervezze az ún. Folyamatos Monitoring Megközelítés (CMA) audit kapcsán feltárt 

hiányosságok kijavítására tett, a tagállami szintű felügyeleti rendszer működésén keresztül 

készített intézkedési terv végrehajtását, és ennek állapotáról – az állandóan aktuális viszonyo-

kat mutató kérdőíveken keresztül – jelentést tegyen az ICAO-nak és más tagállamoknak. A 

tevékenység végzésével valójában valamennyi tagállam folyamatos ellenőrzés alá kerül. A 

repülésbiztonság területén látványos eredményeket, sikereket elérni nem lehet, ezért nincs 

kiugró teljesítmény vagy rohamosan romló állapot, csak állandóan változó folyamatok van-

nak. Nincs stagnálás, csak állandó változás, amelyben, ha a mutató nem felfelé megy, akkor 
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lefelé tart. Csak egyenletes teljesítménnyel és munkával lehet javulást elérni. Ennek a folya-

matnak a rendkívül fontos intézménye a Folyamatos Monitoring Program, amelynek jelenté-

sei, javító intézkedései minden esetben nyilvánosak, és az eredményeit az ICAO honlapján 

állandóan követni lehet.  

 

Ebben a rendszerben három kategóriába kerülnek besorolásba a vizsgált tagállamok:  

– legkedvezőbb kategória (a nem-megfelelés 30% alatt van);  

– mérsékelt kategória (a nem-megfelelés 30% és 50% között található);  

– kevésbé kedvező kategória (a nem-megfelelés 50% feletti eltérést mutat). 

 

A CMP program állandó jellegénél fogva segít objektív módon ellenőrizni az állam azon ké-

pességét, hogy megfelelő szinten végrehajtja-e az ICAO által meghatározott nemzetközi repü-

lésbiztonsági követelményeket, előírásokat. Jelentősége abban rejlik, hogy állandóan nyomás 

alatt tartja a tagállamokat, s ezzel az erőforrások hatékonyabb elosztására sarkallja, miközben 

hosszú távon garantált eredményt hozó megoldást kínál. A CMA egy olyan sokoldalú és ösz-

szetett rendszer, amelynek a jelentőségét az adja, hogy az országok a kötelezővé tett transzpa-

rencia alapelvek érvényesülése mellett folyamatos jelleggel lesznek auditálva. Ebből az is 

következik, hogy állandóan követni lehet azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az országok a 

repülésbiztonság javítása érdekében tesznek. Az állandó jelleg miatt az auditeredmények 

mindig naprakészek és mindenki számára megismerhetővé válnak. A CMA így folyamatosan 

követi, hogy az állam felügyeleti rendszere mennyire képes megfelelő szinten ellátni a repü-

lésbiztonsági követelmények végrehajtásából származó feladatait. Ennek az állam szempont-

jából egyik hatalmas előnye, hogy a rendszeresség jegyében az állam folyamatos önellenőr-

zést végezhet, a megállapított hiányosságait azonnal javítani tudja, és az ICAO felé történő 

aktív jelentéssel részese lesz a repülésbiztonsági elvek megosztásának és népszerűsítésének.  

 

Az ICAO a CMA feladatok ellátását négy lépésben végzi.  

Az ICAO audit részlege elsőként összegyűjti, érvényesíti, majd jóváhagyja a repülésbiztonsá-

gi információkat. Ezután az ICAO értékeli és nyolc oszlopban méri a kritikus elemek feldol-

gozásával a vizsgált tagállam felügyeleti képességét. A következő lépésként az ICAO az 

eredmények birtokában feltárja és sorrendbe helyezi a hiányosságokat, mert mérhető a kü-

lönbség, ha „jelentős repülésbiztonsági problémáról” (SSC) vagy csak egy kisebb jelentőségű 

megállapításról van szó. Mivel a problémák súlya különböző, nem mindegy, hogy egy adott 

területen a teljes felügyeleti rendszer hiányáról beszélünk, vagy kisebb hibákról (például ha 

egy nemzetközi egyezmény módosítása nem került a nemzeti jogrendben harmonizációra). 

Jelentős repülésbiztonsági probléma esetén, ha a tagállam az ICAO által megadott határidőn 

belül azt nem javítja ki, ennek ténye azonnal felkerül az ICAO nyilvános oldalára. Végül az 

ICAO az audit tapasztalatait feldolgozza, és az ebből levont következtetések szerint fejleszti 

és megújítja vizsgálati rendszerét.  

 

Az ICAO CMA audit eredményeknek nagy jelentősége van, mert a naprakész és objektív 

megállapításai komoly hatással bírnak a vizsgált ország nemzetközi légi közlekedésben betöl-

tött szerepének megítélésében. Az ICAO megvizsgálta, hogy a szakemberei által végzett, 

többszörösen visszaellenőrizhető, a tagállamnak konzultációs (magyarázati) lehetőséget bizto-

sító, elektronikus és papíralapú auditok mennyiben tartalmaznak szubjektív elemeket, tekin-

tettel arra, hogy néhány tagállam informálisan azt sugallta, hogy az audit megállapításaiból 

származó eredményeik, az elfogultság, a nem méltányolható szigorúság következtében alakul-

tak az elvárásoknak nem megfelelően. Aki átlátja az egész auditfolyamatot, az tisztában van 

azzal, hogy valóban nem 100%-os objektív rendszerről beszélünk, azaz van benne szubjektív 

elem, de annak aránya elenyésző.  
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Az auditok egyik nem várt következménye, hogy egyes ICAO tagállamok, amelyek repülés-

biztonsági szempontból kifogásolható földrajzi területekre üzemeltek – jól felfogott érdekeik 

által vezéreltetve – segítséget nyújtottak a nagyfokú eltérést produkáló ottani tagállamok-

nak.260Az auditeredmények átláthatóak. Táblázatban, valamint százalékos formában történő 

megjelenítésük (www.icao.int/fsix) – nem túlozva – az ICAO tagállam légi közlekedési ipar-

ágának egyik fokmérője és az állami elkötelezettség „névjegye”.261  

 

Annak ellenére, hogy az átfogó auditrendszer egyedülálló a repülés modernkori történetében, 

az Egyezmény a mai napig hallgat róla. Ehhez az Egyezmény módosítására lenne szükség, 

amelyet a tagállamok csak kivételes esetekben és ritkán alkalmaznak, pedig az Egyezmény 

oldalaira kívánkozik a nemzetközi polgári légi közlekedés szereplőire kivételes hatással bíró 

új vizsgálati rendszer szabályozása. Mindezek ellenére az ICAO szakemberei által végzett, 

minden tagállamot érintő vizsgálat átütően sikeres programmá nőtte ki magát. Ennek okait a 

tagállami elkötelezettségben és a vizsgálati rendszerbe vetett bizalomban találjuk meg, mert 

minden tagállamnak jól felfogott és elemi érdeke, hogy a repülésbiztonság, a légiközlekedés-

védelem legmagasabb szintű megteremtését az ICAO szakemberei által végzett külső és ob-

jektív vizsgálat támogassa. Ebből merítve az ICAO szervezete legitim módon felhatalmazást 

kapott arra, hogy a szuverén tagállamai repülésfelügyeleti tevékenységét átfogóan ellenőrizze, 

a szabályok végrehajtását megkövetelje és hiányosságok megléte esetén közvetett eszközök-

kel ugyan, de szankciókkal éljen. 

 

8. Légiközlekedés-védelem  

A Chicagói Egyezmény szinte minden bekezdése a repülésbiztonságról, annak széles körű 

megteremtéséről szól. A légiközlekedés-védelemről ugyanakkor az Egyezményben alig ol-

vashatunk, sőt maga a security szó sem szerepel az Egyezmény rendelkezéseiben, pedig a 

repülésbiztonság után a légiközlekedés-védelem az ICAO második legfontosabb stratégiai 

alappillére, állandó kihívása. Ma már nehéz elképzelni, de az Egyezmény megalkotásakor a 

védelmi kérdések a polgári repülés világában nem jelentettek különösebb problémát, sőt ak-

koriban még senki sem gondolta, hogy egy napon terroristák fognak repülőgépeket eltéríteni, 

és mindennapos problémát okoznak majd a renitens utasok. Ezt a kiemelten fontos területet az 

Egyezmény 17. a légiközlekedés-védelemről szóló Függeléke szabályozza, amely 1975 nya-

rán lépett hatályba.  

 

A repülésbiztonság és a légiközlekedés-védelem a közöttük meglévő szoros kapcsolat ellenére 

– különböznek egymástól: 

A repülésbiztonság (safety) olyan képességrendszer, amelyben az iparág szereplői ha-

tékony és szakszerű választ tudnak adni az üzemelés és az üzemeltetés kapcsán felmerült ve-

szélyhelyzetekre, amelynek eredményeként baleset vagy repülőesemény nem következik be. 

(Tekintettel arra, hogy a repülésbiztonság sohasem 100%-os, ezért gyakorlati szempontból 
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szerencsésebb, ha úgy fogalmazunk, hogy „amennyire csak lehetséges, minél kevesebb kö-

vetkezik be.”)262  

A légiközlekedés-védelem (security) olyan képességrendszer, amelyben az iparág sze-

replői hatékony védelmet tudnak nyújtani a földön vagy levegőben lévő légi járműveknek, a 

légi járművek fedélzetén utazóknak, a személyzetnek vagy a repülőterek területén tartózkodó 

utasoknak és földi kiszolgálóknak, valamint a földön tartózkodó harmadik személyeknek a 

biztonságukat veszélyeztető jogellenes cselekményekkel szemben. Jogellenes cselekmény 

minden olyan ember által elkövetett cselekmény vagy kísérlet, amely veszélyezteti a nemzet-

közi polgári repülés biztonságát, például a légi jármű jogellenes hatalomba kerítése, szabo-

tázs, túszejtés, erőszakos behatolás a fedélzeten, a repülőtéren vagy a légiforgalmi létesítmény 

területén, bűncselekmény végrehajtása céljából fegyver, veszélyes eszköz vagy anyag elhe-

lyezése, bombafenyegetés, félrevezető információk közlése, de ide sorolható a repülés végre-

hajtása során a személyzet utasításának megtagadása is.  

 

Bár a jogalkotó célja mindkét területen, hogy a veszélyt megelőzze, elhárítsa és ezzel emberi 

életeket mentsen, eszközöket óvjon, mégis két egymástól elkülönült területről van szó. A fo-

galmakban rejlő eltéréseken túl a repülésbiztonság sokkal inkább nemzetközi jellegű és átlát-

ható szabályozói feladatok elvégzésével érvényesül, míg a légiközlekedés-védelem, bár hatása 

ugyancsak globális, mégis elsősorban nemzeti szinten kezelendő védelmi feladatokból áll. A 

repülésbiztonság szabályrendszere nyitott, mindenki által megismerhető, addig a védelmi sza-

bályok zárt rendszer alkotnak, kizárva az illetéktelenek számára a benne rejlő bizalmas infor-

mációkhoz történő hozzáférést. A nemzetközi polgári repülés biztonsága és védelme ugya-

nakkor csak akkor lehet hatékony, ha e két terület a folyamatosan együttműködik, egymást 

feltétel nélkül támogatja.  

 

8.1. Tokiói Egyezmény (1963) 

Napjainkban az emberi jelenlét folyamatossá vált a levegőben, ezért nem véletlen, hogy az 

állandóan növekedő utasszámmal együtt a légi járművek fedélzetén elkövetett jogellenes cse-

lekmények száma is megnőtt. Habár a XX. század hajnalára az államok fejlett büntetőjogi 

rendszereket alkalmaztak, azoknak egyike sem volt képes a nemzetközi légi közlekedés új 

kihívásaival hatékonyan szembenézni. A 10 kilométer feletti magasságban, más és más orszá-

gok szuverén légterein átrepülő légi járművek fedélzetén elkövetett jogellenes cselekmények 

olyan kérdéseket vetettek fel, amelyek nemzetközi megoldást sürgettek.  

 

Ugyan a légijogászok már az 1910-es évektől kezdve foglalkoztak a légi járműkön elkövetett 

jogellenes cselekmények büntetőjogi vonatkozásaival, átfogó válasz csak 1963-ban, a legelső 

légiközlekedés-védelmi nemzetközi szerződés megalkotásával, az ICAO égisze alatt szüle-

tett.263 A légi járművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és egyéb cselekményekről 

szóló Tokióban elfogadott egyezmény tízéves, nemzetközi szinten koordinált munka eredmé-

nyeként jött létre.264 A Tokiói Egyezménnyel a nemzetközi közösség a polgári repülésre le-

selkedő legnagyobb veszélyre, a terrorizmusra reagált kellő határozottsággal.  

 

A Tokiói Egyezményt a részes államok büntetőtörvényeibe ütköző jogellenes magatartásokon 

túl minden olyan cselekményre alkalmazni kell, amelyek közvetlenül veszélyeztetik vagy 
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veszélyeztethetik a légi jármű, azon belül a légi járművön tartózkodó személyek, vagy va-

gyontárgyak biztonságát, valamint a rendet és fegyelmet, függetlenül attól, hogy a cselek-

mény a részes államok belső büntető anyagi jogi szabályai szerint bűncselekménynek minő-

sülnek-e vagy sem.265 Az egyezmény jelentősége lényegében ebben a rendelkezésben rejlik, 

mert a tárgyi hatály széles körű kiterjesztése lehetővé teszi az egyezményt aláíró államok 

számára minden olyan cselekmény miatti felelősségre vonást, amely a repülés biztonságát 

mint kiemelten védendő célt bármely módon veszélyezteti.  

 

Az egyezmény elérte legfontosabb célját, mert a szabályozni kívánt jogviszony kezelését 

nemzetközi szinten egységesítette. Égetően szükség volt rá, mert a kereskedelmi repülés kez-

deti évtizedeiben több példa mutatott rá, hogy a megfelelő nemzeti szabályok hiányában 

egyes légi járművek fedélzetén elkövetett jogellenes és a repülés biztonságát súlyosan veszé-

lyeztető cselekmények nem jártak büntetőjogi felelősségre vonással. 

 

Az Egyesült Államok kontra Cordova perben266 az alperest joghatóság hiányában nem lehe-

tett elítélni. 1948. augusztus 2-án Puerto Rico fővárosából, San Juanból (TJSJ) New Yorkba 

(KLGA) tartó, az Egyesült Államok által lajstromba vett DC-4 típusú utasszállító repülőgép 

fedélzetén, annak farokrészében dulakodás tört ki az erősen ittas Cordova úr és a járat sze-

mélyzete között, miközben a légi jármű az Atlanti-óceán felett haladt. A Cordova úr megfé-

kezésére siető személyzet és utasok súlyától a repülőgép hátsó része nehezebb lett, azaz a 

repülőgép faroknehézzé vált. A pilóták gyors közbeavatkozásának köszönhetően sikerült 

megállítani az ezzel járó hirtelen sebesség- és magasságvesztést. A renitens utas személyi 

szabadságában korlátozva várta a leszállást, majd a hatóságoknak történő átadását. A bíróság 

elé állított vádlottat, akinek a bűnösségéhez nem fért kétség, azonban az akkor hatályos szö-

vetségi törvények értelmében nem lehetett elítélni, mert a nyílt tengeren elkövetett bűncse-

lekmény esetében az Egyesült Államok bírósága kizárólag csak akkor gyakorolhatott jogha-

tóságot, ha azt az általa lajstromba vett hajón követték el.267  

 

A Tokiói Egyezmény jogalkotói rendezték az előbb említett, egyes államok belső szabályai-

ból eredő sajátos problémát és kiemelten kezelték a joghatóság kérdését. Fő szabály szerint a 

légi járművet lajstromba vett állam gyakorol joghatóságot a fedélzeten elkövetett jogellenes, 

és a repülés biztonságát veszélyeztető bűncselekmény és egyéb cselekmények felett (3. cikk). 

A jogalkotó megköveteli, hogy mindegyik Szerződő Állam tegye meg a szükséges intézkedé-

seket, hogy a nála lajstromozott légi járművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekre, mint 

lajstromozó államnak joghatósága legyen. Az egyezményt egyébként olyan bűncselekmé-

nyekre és egyéb cselekményekre is kell alkalmazni, amelyeket a Szerződő Államok valame-

lyikében lajstromozott olyan légi jármű fedélzetén követtek el, amely a nyílt tenger, illetőleg 

egyetlen államhoz sem tartozó terület felett repült vagy a felszínén tartózkodott (1. cikk 2.). 

 

Azonban könnyen előfordulhat, hogy a bűncselekményt elkövetővel szemben nemcsak a fő 

szabály szerinti lajstromozó államnak, hanem több másik államnak is van joghatósága. Ezek-

nek az államoknak a méltányolható jogérvényesítő szándékát az egyezmény biztosítja (4. 

cikk). Ajogalkotó ezzel olyan helyzetet teremt, hogy a repülőgépen tartózkodók egyszerre, 

egyidőben két állam (a lajstromozó és az átrepült állam) joghatósága alá kerülnek. 
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Tegyük fel, hogy egy Madridba tartó, osztrák lajstromba vett repülőgép a svájci légtérben 

repül, miközben a fedélzeten egy cseh és egy holland utas dulakodni kezd. A holland utas 

súlyos sérüléseket szenved, majd a repülőgép francia légtérbe történő belépését követően a 

sértett eszméletét veszti. A parancsnokpilóta az út megszakítása mellett dönt, és francia terü-

leten leszáll. Több egymással konkuráló joghatóság jelenik meg az ügyben. Fő szabály sze-

rint joghatósággal élhet a lajtsromozó állam, így Ausztria a lobogó elve (kvázi területi elv) 

alapján. Emellett joghatósági igényt nyújthat be Svájc és Franciaország is a területi elv 

(principium territoriale) alapján, de méltányolható lehet a személyi elv (principium 

personale) alapján Csehország és Hollandia szándéka is a büntetőper megindítása iránt. Vé-

gezetül pedig Spanyolország, mint a rendeltetési hely országa is kérheti joghatóságának el-

ismerését a saját belső repülésbiztonsági szabályaira hivatkozva.268 A jogbiztonság szemszö-

géből az egymással versengő joghatósági igények, esetleg a párhuzamosan megindult eljárá-

sok nem mindig kívánatosak, amelynek egyik legfőbb indoka, hogy ne sérüljön a kétszeres 

eljárás tilalmának elve (ne bis in idem),269 mert bár a Tokiói Egyezmény (4. cikk) taxatív 

módon felsorolja a joghatóság érvényesítése iránti lehetőségeket, arra vonatkozóan azonban 

nem tartalmaz szabályozást, hogy az egymással konkuráló joghatóságok közül melyik élvez 

elsőbbséget.270  

 

A repülés biztonságának egységes garantálása érdekében a joghatósági kérdéseken túl a jog-

alkotó rendezi a légi jármű parancsnokának jogait és kötelezettségeit. A légi jármű parancs-

noka a szakszemélyzetnek az a szakszolgálati engedéllyel rendelkező tagja, akit a légi jármű 

üzemben tartója jelöl ki a repülési feladat, az üzemeltetés szabályszerű és biztonságos ellátá-

sára. A légi jármű parancsnoka (akkor is, ha a másodpilóta vezeti a repülőgépet) jogosult és 

egyben kötelezett is a légi jármű üzemeltetésével kapcsolatos minden kérdés végső eldöntésé-

re. Jogában áll a szabályoktól eltérni, ha az a biztonság érdekében feltétlenül szükséges és 

indokolt. A parancsnok egy személyként irányítja a légi jármű személyzetét, utasításait a 

személyzet köteles végrehajtani; ugyanakkor az utasokat is felkérheti meghatározott cselek-

mény végrehajtására vagy abbahagyására. Annak érdekében, hogy a fedélzeten megbomlott 

rend és fegyelem a lehető leghamarabb helyreálljon, sok esetben a személyzet, valamint az 

utasok határozott fellépésére is szükség van a jogellenes magatartást tanúsító személyekkel 

szemben. A légi jármű parancsnoka a légi jármű személyzetének tagjait utasíthatja vagy fel-

jogosíthatja, az utasokat pedig felkérheti vagy feljogosíthatja – de nem utasíthatja –, hogy 

nyújtsanak segítséget a személyes szabadságot korlátozó intézkedések megtételéhez. A légi 

jármű személyzetének tagjai, vagy az utasok ilyen feljogosítás nélkül is megfelelő megelőző 

intézkedéseket tehetnek, ha alapos okkal feltételezhetik, hogy az intézkedés azonnali megtéte-

le szükséges a légi jármű vagy az azon levő személyek, illetőleg vagyontárgyak biztonságá-

nak a megóvásához [6. cikk (2)]. Az egyezmény ezt a sokszor nélkülözhetetlen fellépést úgy 

próbálja ösztönözni, hogy mentességet garantál minden olyan rendteremtést célzó magatartás-

ra, amely normális körülmények között jogellenes cselekedetnek számítana.
271
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A légi jármű parancsnoka nemcsak arra jogosult, hogy a személyes szabadságot korlátozza a 

repülőgép fedélzetén, hanem a jogellenes cselekményt elkövető vagy elkövetni készülő sze-

mélyt bármely állam területén leszállíthatja a fedélzetről. A leszállással okozott költségeket a 

bűnelkövető vagy a bűncselekményt elkövetni szándékozó személyre hárítja át a légitársaság. 

A légi jármű parancsnoka jogosult még a bűnelkövetőt annak a Szerződő Állam illetékes ha-

tóságának, amelynek a területén leszállt, átadni, a repülés megszakításának tényéről és kiváltó 

okairól az illetékes hatóságot előzetesen értesíteni, továbbá bizonyítékokat szolgáltatni (8–9. 

cikkek). 

 

Védelmi szempontból a parancsnokpilóta köteles: 

a) minden szükséges intézkedés megtételére, ha a fedélzeten tartózkodó személyeket, 

illetve a légi járművet veszély fenyegeti; 

b) az utasok és a repülés biztonságát veszélyeztető cselekményeket megakadályozni; 

c) a légi jármű fedélzetén elkövetett bűncselekmény esetén – külföldi tartózkodás so-

rán – a nyomozóhatóságot megillető intézkedések alkalmazására; és 

d) ha más légi jármű (vagy tengeri hajó) veszélybe került – az utasok és a személyzet 

testi épségének veszélyeztetése nélkül – az adott helyzetben szükséges és teljesíthető segítség 

nyújtására.  

 

Az egyezményt a repülésben lévő légi jármű fedélzetén elkövetett bűncselekmények, cselek-

mények esetében kell alkalmazni. A légi járművet repülésben lévőnek attól kezdve kell tekin-

teni, hogy a hajtóművét a felszálláshoz szükséges teljesítményre állítják, mindaddig, amíg a 

leszállási művelet befejeződik [1. cikk (3)]. Az Egyezmény sikerét 186 állam ratifikálása 

jelzi. A magas szám többek között annak tudható be, hogy a Tokiói Egyezmény a már 

meglévő nemzetközi szokásjogot fogalmazta újra nemzetközi egyezmény formájában. A 

Tokiói Egyezmény azonban idővel már nem volt képes lépést tartani a légi közlekedést 

körülvevő környezeti változásokkal, a bűnözés elterjedésével, a korábban nem tapasztalt 

módszerekkel, amelyek fejlettebb és árnyaltabb nemzetközi szabályozást kívántak meg a 

jogalkotóktól.  

 

8.2. A védelmi tárgyú Hágai (1970), Montreali (1971), New York-i (1979) és 

Montreali (1991) egyezmények  

Az 1960-as évek közepétől a repülőgép-eltérítések száma drámai szintre emelkedett. A sta-

tisztikák szerint 1950 és 1960 között világviszonylatban 11 repülőgép-eltérítést követtek el, 

1960 és1967 között 26-ot, míg 1967 és 1970 között, csupán három év alatt 150-et. A terroris-

ták a légi járművek hatalomba kerítését – új módszerként – akaratuk kifejezésére és politikai 

céljaik elérésére használták. A repülésben lévő légi jármű hatalomba kerítése vagy az ilyen 

légi jármű fölötti ellenőrzés gyakorlása mindig komoly aggodalomra ad okot, mert olyan ve-

szélyt jelentenek a személyek és a vagyontárgyak biztonságára, amelyek súlyosan zavarják a 

légi forgalmat, miközben a világ népeinek a polgári repülés biztonságába vetett bizalmát ás-

sák alá. Példaként lehet hozni, hogy 1955 és 1972 között erőszakos cselekmények következ-

tében több mint 450 utas és 50 repülési alkalmazott vesztette életét.
272

 A nemzetközi közös-

ség, élén az ICAO-val, ezért a légi járművet jogellenes célra eszközként használó bűnelköve-

tői gyakorlat visszaszorítása érdekében 1970 decemberében hetvenhét állam és tizenkét nem-

zetközi szervezet részvételével Hágában diplomáciai konferenciát tartott. A konferencia a légi 
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járművek jogellenes hatalomba kerítésének leküzdéséről szóló egyezmény aláírásával zá-

rult.
273

  

 

A Hágai Egyezmény értelmében minden részes állam kötelezettséget vállalt arra, hogy a repü-

lésben lévő légi jármű fedélzetén erőszak, fenyegetés vagy bármilyen más megfélemlítés út-

ján a légi járművet jogellenesen hatalmába kerítő elkövetőt súlyos büntetéssel szankcionál-

ja.
274

 A Hágai Egyezmény szerint a légi járművet attól kezdve kell repülésben lévőnek tekin-

tetni „amikor a beszállást követően mindegyik külső ajtaját becsukták, mindaddig, amíg a 

kiszállás céljából ezek valamelyikét ki nem nyitják” [3. cikk (1)]. A jogalkotó szigorú bünte-

tést helyez kilátásba, de a minimális büntetési tételeket már nem fejti ki, azokat a nemzeti 

jogra hagyja. A joghatóság gyakorlásával kapcsolatos szabályok alapjaiban megegyeztek a 

Tokiói Egyezményben foglaltakkal. Ugyanakkor a jogalkotó tovább szélesítette ezt a kört, az 

aut dedere, aut judicare elv megkövetelésével: ha a Szerződő Állam, amelynek a területén a 

gyanúsított kézrekerült, a gyanúsítottat nem adja ki, köteles gondoskodni arról, hogy az ügy 

büntetőeljárás lefolytatása céljából – mindennemű kivétel nélkül és függetlenül attól, hogy a 

bűncselekményt a területén követték-e el – az illetékes hatóság elé kerüljön. Az elkövetőt 

tehát vagy ki kell adni olyan állam számára, amely vele szemben lefolytatja a büntetőeljárást, 

vagy meg kell büntetni, harmadik lehetőség nincs.
275

 A jogalkotók célja egyértelmű: az elkö-

vetőknek az államok nem adhatnak menedéket. 

 

A Hágai Egyezmény analógiája mentén került megalkotásra a polgári repülés biztonsága el-

leni jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló, 1971-ben az ICAO közreműködésével elfo-

gadott Montreali Egyezmény, amely a repülőgépek és a földi léginavigációs szolgáltatók inf-

rastruktúráinak épségét és biztonságát veszélyeztető cselekményeket rendeli büntetni.276 Az 

egyezmény szerint bűncselekményt követ el az a személy, aki jogellenesen és szándékosan: 

– a repülésben lévő légi jármű fedélzetén tartózkodó személy ellen erőszakos cselek-

ményt követ el, ha e cselekmény veszélyeztetheti a légi jármű biztonságát;  

– a szolgálatban lévő légi járművet megsemmisíti vagy e légi járműben olyan kárt 

okoz, amely azt a repülésre alkalmatlanná teszi vagy veszélyeztetheti biztonságát repülés 

közben;  

– a szolgálatban lévő légi járművön bármely módon olyan szerkezetet vagy anyagot 

helyez vagy helyeztet el, amely a légi járművet megsemmisítheti vagy abban olyan kárt okoz-

hat, amely azt a repülésre alkalmatlanná teszi, vagy olyan kárt okozhat, amely veszélyeztethe-

ti a biztonságát repülés közben;  

– a léginavigációs berendezéseket megsemmisít, azokban kárt okoz vagy működésüket 

megzavarja, ha e cselekmény a repülésben lévő légi jármű biztonságát veszélyezteti; vagy 

– olyan tájékoztatást közöl, amelyről tudja, hogy hamis és ily módon veszélyezteti a 

repülésben lévő légi jármű biztonságát [1. cikk a)–e)]. 

Az egyezmény főbb rendelkezéseit a polgári repülőterekre vonatkozóan a Montreali Jegyző-

könyv (1988) terjesztette ki.277  
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Még meg sem száradt az aláírás a védelmi tárgyú Montreali Egyezményen, a légi jármű hata-

lomba kerítése egyre többször járt együtt a polgári repülés utasainak terroristák által történő 

túszul ejtésével. A nemzetközi közösség a polgári repülés védelme érdekében, egy újabb 

nemzetközi szerződést, a túszszedés elleni nemzetközi egyezményt alkotta meg, amelyet a ré-

szes államok 1979-ben New Yorkban fogadtak el.
278

 A túszszedés bűncselekményét az követi 

el, aki más személyt szabadságától megfoszt vagy hatalmába kerít, és halállal vagy sérüléssel, 

vagy további hatalomban tartással fenyeget. Teszi ezt abból a célból, hogy egy harmadik felet, 

nevezetesen valamely államot, nemzetközi kormányközi szervezetet, természetes vagy jogi 

személyt, illetve személyek egy csoportját arra kényszerítsen, hogy az a túsz elengedésének 

kifejezett vagy hallgatólagos feltételeként valamely cselekményt megtegyen, vagy ennek 

megtételétől tartózkodjon (1. cikk). 

 

Az is elköveti a bűncselekményt, aki a túszszedés elkövetését megkísérli; vagy más bűnsegéd-

jeként részt vesz túszszedés vagy az arra irányuló kísérlet elkövetésében. A részes államoknak 

joghatósága van, ha az előbbi bűncselekményt az adott állam által lajstromozott légi jármű 

fedélzetén követtik el, vagy esetleg az adott állam repülőterein. 

 

1988-ig úgy tűnt, hogy a Tokiói, a Hágai, a Montreali és a New Yorki egyezményekkel a pol-

gári légi közlekedés teljes egésze büntetőjogi szempontból lefedésre került. Sajnos korántsem 

volt így. A skóciai Lockerbie felett a Pan Am amerikai légitársaság 103-as járata – 312 

grammnyi Semtex279 plasztikus robbanóanyag detonációja következtében – a radarképernyő-

ről hirtelen eltűnt. A líbiai kormány később vállalta a terrorista akcióért a felelősséget és az 

áldozatok után fejenként 10 millió dollárt (USD) fizetett a családoknak, összesen 2,7 milliárd 

dollár értékben.280 

 

Az ICAO Jogi Bizottsága a helyzetre válaszolva a plasztikus robbanóanyagok felismerés cél-

jából történő megjelöléséről szóló egyezményt készítette el, amelyet az ICAO tagállamok 

1991-ben fogadtak el.281 Az egyezmény jogalkotóinak célja, hogy az államok tiltsák be, aka-

dályozzák meg a megjelölés nélküli (vegyi ujjlenyomattal nem rendelkező) robbanóanyagok 

gyártását, forgalmazását, így az illetéktelen személyek nem juthassanak azokhoz. Az egyez-

mény műszaki melléklete részletes leírást tartalmaz a plasztikus robbanóanyagok jelölőanya-

gáról, molekulaképleteiről, továbbá a jelölőanyagok minimális koncentrációiról, ezzel is se-

gítve az egységes és összehangolt állami fellépést az ilyen jellegű robbanóanyagok használa-

tának a visszaszorítására. 

 

8.3. Pekingi Egyezmény (2010) 

A robbanóanyag egyezmény elfogadását követően közel húsz évig nem született újabb 

egyezmény a nemzetközi légi közlekedési büntetőjog területén. A XXI. század azonban újabb 

tanulságokkal és meglepetésekkel szolgált. Eddig nem tapasztalt elkövetői magatartásokkal 

szembesült a polgári légi közlekedés: az amerikai szeptember 11. eseményei és az öngyilkos 
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merénylők által Oroszországban felrobbantott repülőgépek (2004) alapjaiban rendítették meg 

az egész világot és joggal írták felül a repülés biztonságáról kialakított szemléletet. A koráb-

ban elfogadott Egyezmények „elavulttá” váltak, mivel már nem tudtak megfelelő választ adni 

minden, a légi közlekedés védelmét érintő körülményre. Többéves jogi és diplomáciai háttér-

munkát követően, 2010-ben a Pekingben tartott légijogi konferencián a légiközlekedés-

védelem területén újabb nemzetközi szerződések kerültek elfogadásra:  

– a nemzetközi polgári repülést érintő jogellenes cselekmények tiltásáról szóló Pekingi 

Egyezmény,282 amely az 1971-es Montreali Egyezményt és az 1988-as Montreali Jegyző-

könyvet fogja hatálybalépését követően felváltani, és egy sokkal részletesebb, és a kor köve-

telményeihez igazodó egységes szabályozással; valamint 

– az egyezményhez csatolt, a légi járművek jogellenes hatalomba kerítésének leküzdé-

séről szóló Pekingi Jegyzőkönyv,283 amely az 1970-es Hágai Egyezményt módosítja oly mó-

don, ami már lehetővé teszi a jogi személyek felelősségre vonását és az előkészületi magatar-

tások büntetését.  

 

Ezzel a nemzetközi légi büntetőjogot szabályozó nemzetközi szerződések száma hétre emel-

kedett.284 A Pekingi Egyezmény legfőbb újítása a modern kor bűnözői magatartásainak kri-

minalizálásában rejlik.  

 

A Pekingi Egyezmény értelmében büntetendő cselekménnyé válik:  

– a polgári légi jármű fegyverként történő használata; 

– a Biológiai, Kémiai és Nukleáris (ún. BCN) fegyverek polgári légi járművel történő 

célba juttatása az emberi élet kioltásának, sérülés vagy kár okozásának szándékával; 

– a polgári légi jármű ellen irányuló támadás BCN fegyverekkel; 

– a BCN fegyverek polgári légi jármű által történő jogellenes szállítása; 

– a robbanó- és hasadóanyagok polgári légi járművel történő jogellenes szállítása ter-

rorista célokra; és 

– a léginavigációs szolgálatok informatikai infrastruktúrája ellen irányuló 

kibertámadás. 

 

További újításként a jogalkotó a kísérleti elkövetési magatartásokat is büntethetővé teszi, és 

az elkövető felelősségre vonását akadályozó magatartást is büntetni rendeli. Az egyik legje-

lentősebb változás a korábbi egyezményekhez képest, hogy a felelősségre vonás érvényesíté-

sével hatékonyabb lett. Az egyezmény értelmében az elkövető állampolgársága szerinti ál-

lamnak immáron nem csak lehetősége, hanem kötelessége is joghatóságának megállapítása és 

a büntetőper lefolytatása, továbbá az áldozat állampolgársága szerinti államnak is lehelősége 

nyílik joghatóság megállapítására. Nyilvánvaló, hogy a jog önmagában soha nem lesz képes 

megállítani a bűnözést, mindig lesznek jogellenes, ember által elkövetett cselekmények, de 

ahogy ez az egyezmény is bizonyítja, egy jól megszerkesztett, mindenütt érvényesülő nem-

zetközi szerződés képes ezeknek a tetteknek következményt szabni, büntetést megkövetelni.  

 

8.4. Montreali Jegyzőkönyv (2014) 

A Montreali Jegyzőkönyv (protokoll) a Tokió Egyezményt (1963) hivatott módosítani annak 

érdekében, hogy az egyre nagyobb számban jelentkező renitens utas-magatartások (unruly 

passenger) által okozott problémákra átfogó válasszal szolgáljon. Az IATA adatai szerint 
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2007 és 2015 között nem kevesebb, mint 49 000 renitens utas által okozott incidensről szá-

moltak be a légitársaságok.
285

  

 

A Tokió Egyezmény fő szabály szerint a lajstromozó állam számára biztosítja a joghatóság 

gyakorlásának lehetőségét, míg a leszállás helye szerinti állam sok esetben nem jogosult eljá-

rás lefolytatására, így a renitens utasok sokszor büntetlenül maradhatnak. A Montreali Jegy-

zőkönyv ezt a joghézagot kívánja megszüntetni, mivel a leszállás helye szerinti állam is jogo-

sulttá válik a hatóságoknak átadott utas esetében büntetőeljárást lefolytatni.  

 

A légi közlekedési iparág sajátosságait figyelembe véve a lajstromozás helye szerinti állam 

sok esetben nem azonos az üzemeltetés helye szerinti állammal. Ennek főbb okai, hogy egyre 

inkább elterjedtebb a lízingelt légi járművek használata és a hatóságok között is közkedvelt az 

ún. forum shopping intézménye, ezért a Montreali Jegyzőkönyv kiterjeszti a joghatóságot az 

üzemeltetés helye szerinti államok esetében is.  

A Montreali Jegyzőkönyv a Tokiói Egyezmény alkalmazhatóságát bővíti úgy, hogy 

rendelkezéseinek hatálya a légi jármű gurulóúton történő közlekedési ideje alatt, a fedélzeten 

elkövetett bűncselekményekre és repülés biztonságát veszélyeztető cselekményekre is kiter-

jed. Ennél fogva a légi járművet már ajtózáródástól ajtónyitásig tekinti repülésben lévőnek a 

nemzetközi szerződés (nem véletlenül, mert a jogellenes cselekmények többségét még a fel-

szállási művelet megkezdése előtt – a gurulóúton történő haladás során – követik el a renitens 

utasok). 

 

A Jegyzőkönyv példálózó jelleggel felsorol egyes renitens utas-magatartást, mint a testi sér-

tést, a testi sértéssel való fenyegetést, vagy a legénység repülésbiztonság garantálása érdeké-

ben adott utasításainak megtagadását. A Jegyzőkönyv gazdasági szempontokat figyelembe 

véve külön nevesíti a légi fuvarozók azon jogát, hogy a renitens utas viselkedése folytán be-

következett útmegszakítás jellemzően magas költségét – a nemzeti jogszabályok alapján, kár-

térítés címén – polgári peres eljárás során az utastól követelje.  

 

A Pekingi Egyezménnyel és Jegyzőkönyvvel, valamint a Montreali Jegyzőkönyvvel a nem-

zetközi légi közlekedést szabályozó ICAO és tagállamai egyértelmű üzenetet fogalmaznak 

meg a világnak: minden, a légiközlekedés-védelmét érintő, azt veszélyeztető cselekmények-

nek, bárhol kövessék is el azokat, mindig lesz nemzetközi büntetőjogi következménye.  
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IV. Fejezet 

9. A multilaterális magánjogi szabályrendszer a nemzetközi 

légijogban  

Az ICAO vezetésével megalkotott magánjogi egyezmények közül a Montreali Egyezmény 

(1999) a nemzetközi légijog magánjogának legfontosabb nemzetközi szerződése. Különleges-

sége a jogintézményeiben rejlik, amelyek a Montreali Egyezmény egyetemes érvényesülését 

segítik elő. A jogalkotó ezért a Montreali Egyezményben olyan, a varsói rendszerből ismert, 

onnan átemelt vagy éppen merőben új jogintézményeket vezetett be, amelyek mindegyike azt 

a célt szolgálja, hogy minél több állam csatlakozásával a nemzetközi magánjogi egységesítés 

a lehető legszélesebb körben valósuljon meg. 

 

A jogalkotó új fejezetet nyitott a fuvarozói kárfelelősség történetében, mert az utast ért baleset 

esetén a légi fuvarozókat korlátlan kárfelelősségi helytállásra kötelezte, a fuvarozás dokumen-

tálását leegyszerűsítette, lehetővé tette a repülőjegy és a légi fuvarlevél elektronikus kiállítá-

sát, az ötödik joghatósági fórum bevezetésével baleset esetén megnövelte a felperesek által 

választható eljáró bíróságok körét, és az utasokat ért balesetkor – ha a nemzeti szabály előírja 

– a légi fuvarozót előleg kifizetésére kötelezte. 

 

A Montreali Egyezmény egy szétszabdalt, hat nemzetközi szerződésből álló összetett rendszer 

helyett egy egységes, homogén szabályrendszer alternatíváját kínálja. Ez pedig az államok és 

a regionális gazdasági integrációs szervezetek csatlakozási szándékát kell, hogy erősítse. Bár 

még mindig van olyan állam, amely nem tett diplomáciai lépéseket annak érdekében, hogy 

részese legyen a Montreali Egyezménynek, mégis megállapítható – az új egyezményhez tör-

tént eddigi csatlakozások tükrében, – hogy a jogalkotó sikeresen megteremtette az alapját a 

fuvarozói kárfelelősségi rendszer egységesítésének. A tényleges nemzetközi jogegységesítés 

csak a Montreali Egyezményben rögzített szabályok és eljárások tényleges érvényesülésével 

valósulhat meg, mert még mindig sok az eltérő nemzeti szabályozásokból eredő összeütközés, 

a fuvarozási jogviszonyból eredő magánjogi jogvita elbírálása során keletkező konfliktus. 

Az ICAO 39. Közgyűlésén az egyezmény már részes tagállamai ezért felhívták az eddig még 

nem csatlakozott államokat, hogy mihamarabb ratifikálják a Montreali Egyezményt.286  

 

Az értekezés IV. fejezetében bemutatásra kerülnek a magánjogi egység megteremtésének 

1925-ben elindított legfontosabb állomásai. Az a hosszú, több mint hét évtizedes folyamat, 

amelynek során sikerült a számtalan egy- és többoldalú kezdeményezés hatására a légi fuva-

rozó károkozáskor fennálló helytállási kötelezettségéből eredő felelősségi szabályrendszert az 

államok számára egyre vonzóbbá tenni. 

 

9.1. A légi fuvarozói kárfelelősség egységesítése 

Az első nemzetközi kereskedelmi légijárat tizenkét fizető utassal a fedélzetén 1919. február 8-

án indult útjára Párizs és London között. A F.60 Góliát típusú repülőgépet Henry Farman 
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(1874–1958) a kor neves aviatikusa, pilótája és repülőgép-tervezője vezette. A járat teltházzal 

üzemelt és mind a 12 fizető utas katona volt.
287

  

 

A francia kormány hamar felismerte, hogy a kárfelelősség szabályait nemzetközi szinten 

szükséges rendezni, ezért 1925-ben Raymond Poincaré (1860–1934) francia elnök Nemzetkö-

zi Légi Magánjogi Konferenciát hívott össze. A Párizsban tartott konferencián a meghívott 

országok képviselői megalapították a Légijogászok Nemzetközi Szakértői Bizottságát 

(CITEJA). A Bizottság célja kezdetben az egységes nemzetközi felelősségi rezsim megvaló-

síthatóságának a vizsgálata volt, később pedig annak kidolgozása, hogy a kárfelelősséget sza-

bályozó nemzetközi szerződés milyen rendszerben és elemekkel valósuljon meg. A testület az 

első, majd második ülésén (1928) a légi fuvarozók felelősségét, a joghatóság rendszerét, az 

összetett és az egymást felváltó fuvarozást érintő kérdéseket tárgyalta meg. A harmadik bi-

zottsági ülésen már az egyezmény véglegesnek szánt tervezete került jóváhagyásra, ezért a 

CITEJA Bizottság egy újabb nemzetközi légijogi konferencia összehívására tett javaslatot. A 

javaslat alapján 1929. október 4–12. között Varsóban hívták össze a második Nemzetközi 

Légi Magánjogi Konferenciát, amelyen 33 állam képviseltette magát. Az Egyesült Államok a 

konferencián megfigyelőként vett részt. Az elnökség által előterjesztett végleges javaslatot – a 

nemzetközi légi fuvarozás egyes szabályainak egységesítéséről szóló nemzetközi szerződést, 

amely Varsói Egyezmény
288

 néven vált ismertté – a felek elfogadták. Az egyezmény francia 

nyelven, egyetlen példányban készült, és a lengyel kormány mint az egyezmény letéteménye-

se gondoskodott arról, hogy a szerződő felek kormányai hiteles másolatot kapjanak. A Varsói 

Egyezmény egyetlen eredeti példánya a II. világháborúban elveszett, csak az egyezményhez 

csatlakozott államok képviselőinek adott másolati példányok maradtak fenn. A Varsói 

Egyezmény, öt csatlakozó állam ratifikálása után, 1933. február 13-án lépett hatályba.  

 

A légi közlekedés fontossá válásával egyre inkább problémaként jelentkezett, hogy főként a 

személyi sérülések miatt megítélt kártérítés mértéke államonként változott és a felelősség jog-

alapja sem volt ugyanaz az egyes jogrendszerekben. A Varsói Egyezmény középpontjában 

ezért a légi fuvarozó kárfelelősségének egységes szabályozása állt. Az egyezmény a légi fuva-

rozó károkozásából eredő vagyoni követelések kompenzációjára egy olyan magánjogi sza-

bályrendszert hozott létre, amely közvetlen hatással bír a természetes és a jogi személyekre 

egyaránt.
289

 A Varsói Egyezmény kiemelkedő erénye, hogy a kontinentális és az angolszász 

jogrendszerek között feszülő ellentmondásokat megpróbálta feloldani.  

 

A kontinentális jogrendszert az jellemzi, hogy a jogot jogszabályok határozzák meg, amelyek 

igen részletesen szabályozzák az életviszonyokat, a jogászok lényegében jogtárakból dolgoz-

nak és a jogászképzésben meghatározó szerepe van az elméleti alapok oktatásának, illetve a 

jogdogmatikai tudás megszerzésének. 

 

Az angolszász jogrendszerben a jog az esetjogból levont analógia útján állapítható meg, a 

jogalkalmazók ezért először azt kutatják, hogy hasonló ügyben hozott-e, és ha igen, milyen 

döntést a bíróság. Amennyiben létezik hasonló ügy, arra precedensként lehet hivatkozni. A 

jogrendszeren belül a bírósági döntéseknek van meghatározó súlya a jogszabályokkal szem-

ben. Természetesen vannak jogszabályok, de ezek nem részletesen szabályoznak, inkább 
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alapelveket fektetnek le. Esküdtszékek vesznek részt az igazságszolgáltatásban, a jogászkép-

zés pedig erősen gyakorlatorientált. 

 

Az egyezményen főleg a kontinentális jogrendszer országainak a jogi szakemberei dolgoztak, 

de nagyvonalúan teret hagytak az angolszász esetjognak is. Ennek köszönhetően a Varsói 

Egyezmény és utódja, a Montreali Egyezmény fontosabb szabályainak, fogalmainak az értel-

mezéséhez a nemzetközileg elismert, főként az angolszász precedens értékű jogesetek és a 

bírói gyakorlat adnak iránymutatást. A Varsói Egyezmény megalkotói a tengerjog intézmény-

rendszeréből merítve a nemzetközi jog egyik kiemelkedően fontos nemzetközi szerződését 

hozták létre. A Varsói Egyezményt 152 ország ratifikálta, így joggal mondhatjuk, hogy az 

egyezmény az alkotói által kitűzött célt elérte: 

– egységesítette a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályokat; 

– korlátozta a légitársaságok kárfelelősségét; és 

– harmonizálta a fuvarozási okmányok tartalmi és formai követelményeit. 

A csatlakozó országok nagy száma mutatja, hogy a repülés történetében a mai napig a 

legszélesebb körben elfogadott nemzetközi magánjogi szerződésről van szó. A csatlakozások 

száma – annak ellenére, hogy a Varsói Egyezmény még jelenleg is hatályban van – már nem 

fog nőni, mert az egyezményt teljes mértékben a Montreali Egyezmény váltja fel, mintegy 

„nyugdíjazza” azt. Azon államok vonatkozásában, amelyek csatlakoznak a Montreali Egyez-

ményhez, a varsói szabályrendszer teljes egészében hatályát veszti. Ugyanakkor azon államok 

esetében, amelyek nem csatlakoztak a Montreali Egyezményhez, de a Varsói Egyezményhez 

és módosításaihoz igen, a varsói rendszer marad továbbra is az irányadó.  

 

9.1.1. Korlátozott kárfelelősség 

A légi fuvarozó szigorú kárfelelősségi kötelezettségét a jogalkotó kezdetben azzal ellensú-

lyozta, hogy a varsói rendszerben az utast ért balesetek esetén fizetendő kártérítés összegét – a 

légi fuvarozó helyzetét megkönnyítendő – korlátozta. A kárfelelősség korlátozása a tengerjogi 

szabályozásból átvett intézmény. Bevezetését főként a légi fuvarozók pénzügyi védelme in-

dokolta, hiszen súlyosabb balesetek bekövetkezésekor a légi fuvarozók olyan mértékben vál-

tak kötelezetté a károk megtérítésére, hogy az pénzügyileg nehéz, szélsőséges esetekben vál-

ságos helyzetbe sodorhatta őket. A légi közlekedési iparág egyik főszereplőjének, a légitársa-

ságoknak ezért szükségük volt a kárfelelősségi helytállásuk megfelelő biztosítására, annak 

szabályozói védelmére. A repülés nagy tőkeigényű, gazdaságilag kockázatos tevékenység. Az 

éleződő piaci verseny következtében a légitársaságok nagy része pénzügyileg sérülékennyé 

vált és profittermelő tevékenységük a személyszállítási szegmensben alacsony maradt.290 Az 

államok, bár belső piacaikat liberalizálják, azokról fokozatosan kivonulnak, továbbra is érde-

keltek a mérhető nemzetgazdasági előnyöket jelentő és sok szempontból nemzeti érdekeket is 
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szolgáló légitársaságok stabilitásának a jog által megengedett eszközökkel történő biztosításá-

ban. Ilyen, a légi fuvarozókra nézve előnyös helyzetet teremtő szabályozói eszköz volt a légi-

társaságok kárfelelősségének nemzetközi szerződésben (a Varsói Egyezményben) történő 

korlátozása.  

 

A korlátozás bevezetése nemcsak a légi fuvarozókat védte, hanem lehetővé tette a kártérítés 

jogérvényesítési gyakorlatának és a kifizetendő összegek nagyságának az egységesítését, a 

fuvarozási jogviszony alanyai között zajló sokszor körülményes és hosszú perek számának a 

csökkentését.291 A kárfelelősség korlátozása a repülési tevékenységből eredő magasabb pénz-

ügyi kockázatot is csökkentette, ezért a biztosítás finanszírozása olcsóbb lett, a károkozás 

pénzügyi következményei jobban tervezhetővé váltak, amelyek az üzemeltetési költségek és 

ezáltal a szolgáltatás csökkenő árában mutatkoztak meg. A korlátozás következtében azonban 

az utazás megkezdése előtt az utas vagy az áru feladója arra kényszerült, hogy saját személyét 

vagy szállítandó áruját a légitársaság által fizetendő limitált kártérítési összegnél jóval maga-

sabb összegre biztosítsa. 

 

Joggal merül fel a kérdés, vajon az utas vagy az áru feladója tudott-e arról a körülményről, 

hogy baleset esetében a légi fuvarozó nem a teljes kárát, hanem annak töredékét téríti meg? A 

varsói rendszerben a válasz egyértelműen igen, mert a légitársaságnak az egyezmény rendel-

kezése alapján minden egyes utast még az utazás megkezdése előtt – a szerződéses viszonyt 

bizonyító repülőjegyben – erről a feltételről kötelezően figyelmeztetni kellett. A repülőjegy-

nek olyan egyértelmű figyelmeztetést kell tartalmaznia, hogy a fuvarozás a Varsói Egyez-

mény hatálya alá tartozhat, amely szerint halál vagy testi sérülés, illetve a poggyász elveszése 

vagy megrongálódása esetében a légi fuvarozó általában korlátozza a felelősségét [3. cikk 1. 

c)]. A gyakorlatban az utasok többsége azonban nem olvasta el a repülőjegy szerződési feltét-

eleit, de ez nem volt hatással a légi fuvarozó korlátozott felelősségére. Ha a légi fuvarozó jog-

szerűen eleget tett tájékoztatási kötelezettségének, akkor a korlátozásból eredő előnyös hely-

zetét fenntarthatta. Ha az utas nem olvasta el a repülőjegyben közzétett figyelmeztetést, akkor 

ennek ténye már csak azért sem bírt jelentőséggel a légi fuvarozóra nézve, mert a római jogi 

alapelv szerint: a törvény nem tudása senkit sem mentesít (ignorantia iuris neminem excusat) 

a felelősség viselése alól. Bár a jogalkotó a tájékoztatást szigorúan megkövetelte, de figyel-

men kívül hagyta azokat az utasokat, akik látássérültek, továbbá írni vagy olvasni nem tud-

nak, esetleg nem értik az idegen nyelven megfogalmazott szerződési feltételeket. 

 

9.1.2. A fuvarozási okmányok jelentősége 

A fuvarozási okmányoknak (repülőjegy, áruszállításkor légi fuvarlevél) bizonyító ereje van. 

Ellenkező bizonyításáig, fő bizonyítékként, első látásra elfogadhatóan (prima facie) igazolják 

a fuvarozási szerződés létrejöttét, annak feltételeit, ezzel pedig minden kétséget kizáró módon 

a felek által elfogadott útvonalat. A szerződő felek által elfogadott pontos útvonalból (az indu-

lási és a rendeltetési helyből) lehet a fuvarozás nemzetközi jellegét megállapítani (3. cikk 2.), 

ami azért fontos, mert a Varsói Egyezmény csak és kizárólag a nemzetközi fuvarozás eseteire 

alkalmazandó, a belföldi fuvarozás eseteire nem.  

 

A Varsói Egyezmény szigorúan megkövetelte a repülőjegyben a légi fuvarozó korlátozott 

felelősségéről szóló tájékoztatást. A korlátozás tényéről az utasnak időben kellett tudomást 

szereznie, abból a célból, hogy lehetősége legyen számára kedvező feltételekkel, védelmének 
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megerősítése érdekében kiegészítő biztosítást kötni. Önmagában a repülőjegy hiánya, szabály-

talan kiállítása vagy éppen elvesztése a fuvarozási szerződésnek sem a fennállását, sem az 

érvényességét nem érintette (3. cikk 2.), de egy hátrányos jogkövetkezménye mindenképpen 

volt. Ha ugyanis az utas a légi fuvarozó beleegyezésével vagy tudtával úgy szállt be a légi 

járműbe, hogy a repülőjegyét előre nem állították ki, vagy a repülőjegyen nem szerepelt a 

felelősség korlátozására vonatkozó általános figyelmeztetés és káresemény történt, akkor a 

légi fuvarozó elveszítette a kártérítés felső határának a megállapítási jogát és az okozott káro-

kért korlátlanul felelt. A légi fuvarozó a korlátozási klauzula alkalmazhatóságát akkor is elve-

szítette, ha a perben az utas (halála esetén hozzátartozója) sikeresen bizonyította, hogy a külön 

biztosítás megkötésének a lehetőségével a károsult azért nem tudott élni, mert a légi fuvarozó 

a korlátozás tényére utaló feltételt nem olvasható módon, esetleg nem érthető formában közöl-

te.  

 

John Lisi kontra Alitalia perben292 a felperes azzal az igénnyel fordult a bírósághoz, hogy a 

Rómából (FCO) New Yorkba (JFK) tartó – Shannon partjainál lezuhant – légi járművön 

halálos balesetet szenvedett utas esetében a korlátolt felelősségből származó kb. 8300 USD 

összegű (akkori szabályok szerinti) kártérítés helyett a légitársaság teljes mértékben térítse 

meg a kárt. A keresetben a felperes igényét arra alapozta, hogy a repülőjegy 4-es betűméret-

tel lett kiállítva. Ennek következtében az utas az utazás előtt nem tudta elolvasni és megfele-

lően értelmezni a jegyben foglalt figyelmeztetést, ezért érdemi lépéseket biztosításának a 

kiegészítése érdekében nem tudott tenni. A bíróság a felperes keresetének helyt adott és in-

dokolásában rámutatott arra, hogy a liliputi betűkkel a légitársaság mintegy álcázta az utazá-

si feltételeket, ezért a légi fuvarozónak a kárt teljes mértékben kellett megfizetnie. 

 

A Lisi-ügy nem vált más bírói fórumok által követendő precedensjoggá, inkább érdekes pél-

dája a felperesi pozícióból a limitáció áttörése érdekében vívott harcnak.  

 

Chan Elisa kontra Korean Air Lines perben
293

 a felperes azzal az igénnyel fordult a bíróság-

hoz, hogy a Korean Air Lines (KE) 007-es járat tragédiájában elhunyt utas esetében a Varsói 

Egyezmény és a Montreali Megállapodásban felemelt összegű, halál esetére alkalmazott 

75 000 USD limit helyett a légitársaság teljes mértékben térítse meg a kárt. Az utas repülője-

gyének kiállítása során a légitársaságok között létrejött Montreali Megállapodásban (1966)
294

 

előírt, 10-es modern méretű betűjegyek helyett csak 8-as méretű betűket használt a légitársa-

ság, így az utas nem tudta a figyelmeztetést tisztán elolvasni és értelmezni, ennek következté-

ben kiegészítő biztosítás megkötésére nem tett érdemi lépéseket. A bíróság úgy ítélte meg, 

hogy a 8-as betűméret használata miatt az alperes légitársaság nem veszítheti el a Varsói 

Egyezmény által biztosított korlátozott felelősségből származó előnyét, ezért a felperes kere-

setét elutasította. Bár a betűméretre történő hivatkozás sikertelen volt, a felperes (az utas hoz-

zátartozója) nem sokkal az ítélet meghozatala után, más úton ugyan, de megtörte a kárfelelős-

ségi korlátozást. A hidegháború befejezése után a szerencsétlenül járt légi jármű fekete dobo-

zát nemzetközi szakértői csapat vizsgálta meg, amelyből kiderült, hogy a pilóták egyértelmű-

en felelős szerepet játszottak a tragédia megtörténtében. A Korean Air Lines ennek következ-
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tében elveszítette a Varsói Egyezmény által biztosított kárfelelősségi védelmet, és az áldoza-

tok örökösei számára a károkat teljes mértékben kellett megtérítenie. 

 

A bírósági gyakorlatban a döntő tényező tehát nem a betűméret, hanem egy sokkal gyakorla-

tiasabb szempont: a repülőjegy nem időben történő átadása lett (például beszállás közben az 

utas a fedélzetre menet kapta meg a repülőjegyét,295 vagy a légi jármű fedélzetén az utas a 

menetjegyhez az ülőhelyén ülve jutott hozzá).296 Ezekben az esetekben egyértelmű, hogy az 

utas nem olvashatta el a figyelmeztetést, vagy ha mégis gyorsan elolvasta, akkor azt csak az 

indulás előtti pillanatban tehette meg, így ideje sem lehetett arra, hogy védelmének további 

megerősítése érdekében lépéseket tegyen.  

 

Az utasok többsége a repülőjegy szerződési feltételeivel egyáltalán nem foglalkozik, a figye-

lem középpontjában nyilvánvalóan az indulási és az érkezési idő áll. Ha a figyelmeztetést 

valamelyik utas mégis figyelmesen elolvasta, általában nem jutott arra a következtetésre, hogy 

biztosítótársasághoz forduljon a szerződési feltételekben baleset bekövetkezéskor meghatáro-

zott alacsony összeg kiegészítése érdekében. A jogalkotó ezért az utazás megkezdése előtt az 

utasoknak lehetőséget biztosított az általuk jónak ítélt, számukra kedvező kártérítési összegre 

jogosító biztosítások megkötésére, vagy a légi fuvarozóval létesített külön megállapodásban 

magasabb felelősségi határösszegben történő megegyezésre (22. cikk 1.) és feladott poggyász 

esetében külön értéktúllépési nyilatkozat megtételére [22. cikk 2. a)].  

 

A Varsói Egyezmény, bár minden eszközzel védte a légitársaságok korlátozott felelősségét, 

bizonyos helyzetekben teret engedett a korlátozás elvesztésének. A Varsói Egyezmény rend-

szerében a felelősség korlátlanná vált, ha az egyezmény rendelkezései alapján a légitársaság 

szándékos károkozói magatartása megállapítást nyert. Ehhez a károsultnak azt kellett bizonyí-

tani, hogy a kárt a légi fuvarozó vagy annak alkalmazottja, esetleg megbízottja szándékos 

magatartással okozta, vagy olyan tudatos gondatlansággal (luxuria), amelynek tanúsítása so-

rán tudatában volt annak, hogy a magatartásából feltehetően kár származhat (25. cikk). 

 

Marjorie Zicherman kontra Korean Air Lines perben
297

 a felperes azzal az igénnyel fordult a 

bírósághoz, hogy a Korean Air Lines (KE) 007-es járat tragédiájában elhunyt utas esetében a 

Varsói Egyezmény és a Montreali Megállapodásban (1966) felemelt összegű halál esetére 

alkalmazott 75 000 USD limit helyett a légitársaság teljes mértékben térítse meg a kárt. Te-

kintettel arra, hogy a tragédiát a pilóták feladatkörükben eljárva szándékos magatartással, il-

letve mulasztással okozták (willful misconduct) és ez bizonyítást nyert, ennek következtében a 

kárfelelősségi korlátozás megtört. A bíróság a légitársaság felelősségét megállapította és in-

dokolásában kiemelte, a nemzetközi tengerjog alapján az örökösök további vagyoni kártérítés-

re tarthatnak igényt a nyílt tengeren történt életvesztés következtében. A nyílt tengeren történt 

elhalálozásról szóló (DOHSA) törvény az Egyesült Államok belső jogának része, és csak ab-

ban az esetben alkalmazandó, ha az ügy elbírálására amerikai bíróság joghatósága lett kiköt-

ve. Az Egyesült Államok Kongresszusa által 1920-ban elfogadott törvény fő célja, hogy a 

nyílt tengeren történt balesetekben és ennek során bekövetkezett halálesetekben az örökösök 

(gyermek, feleség, férj, szülők, vagy rokonok) kártérítést nyerjenek a hajó tulajdonosától. A 

jogszabály kiterjed a légi közlekedési balesetekre, de csak a kereskedelmi repülőgépekre vo-

natkozik (helikopterekre, állami és katonai, céges vagy magánrepülőgépekre nem). Ezen sza-
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bályokat az Egyesült Államok partjainak 12 tengeri mérföldjétől számítva kell alkalmazni.
298

 

A légitársaságot a bíróság arra is kötelezte, hogy a felperesnek (a hozzátartozónak) a tovább-

élés során viselni szükséges bánatért 161 000 USD, az elmaradt támogatás és örökség címén 

16 000 USD, az elhunyt zuhanás közben átélt fájdalmáért és szenvedésért, pedig 100 000 

USD kártérítést fizessen ki. 

 

Mivel a légitársaságok az életvesztésért nevetségesen alacsony fix összegű kártérítést fizettek, 

ezért a bíróságokon a hozzátartozók, az örökösök a felelősségi korlát (limited liability) áttöré-

sének egyetlen módszeréhez folyamodtak: a Varsói Egyezmény 25. cikke alapján a légi jármű 

személyzetét próbálták felelőssé tenni a történtekért. Az ügyvédek hada minden esetben bizo-

nyítottnak látta, hogy a baleset a légi fuvarozó alkalmazottja vagy megbízottja szándékosan és 

előre megfontolt helytelen ténykedése miatt, de leginkább a parancsnokpilóta előre megfon-

tolt mulasztásának vagy legalább tudatos gondatlanságának köszönhetően – feladatkörükben 

eljárva299 – következett be. Tették ezt abból a megfontolásból, hogy ügyfeleik részére a légi-

társaságtól a lehető legnagyobb összegű kártérítést harcolják ki.300 Innen a mondás: nem a 

repülésbiztonsági kockázat nagy a légi közlekedésben, hanem az ügyvédi kamara taglétszáma. 

 

9.2. Varsói Egyezmény modernizálása 

A Varsói Egyezmény az idő előrehaladtával elavulttá vált, pedig a jogalkotó újabb egyezmé-

nyekkel, kiegészítő jegyzőkönyvekkel többször módosította. A varsói szabályrendszer folya-

matos revíziójára elsősorban a felelősségi határok újragondolása miatt került sor. A tagállam-

ok nem mindig tartottak lépést az inflációval, az országok között tapasztalható gazdasági, 

életszínvonalbeli különbségek pedig aránytalanná tették a kifizetésre kerülő kártérítési össze-

gek nagyságát. Az „amerikai utas pedig drágább utas” gyakorlat jól példázza a kialakult hely-

zetet. Az Egyesült Államok bíróságai által hozott ítéletek rendre a legnagyobb vagyoni és 

nem vagyoni kártérítési összeget biztosítják a károsultaknak, amely szinte a kár minden ele-

mére, így a szenvedésre, a segítség és az öröklés elvesztésére, a hozzátartozók gyászára, fáj-

dalmára, a szülői gondozásra, a gyermeknevelésre, a szeretett személy hiányára, a szeretettel-

jes élet elvesztésére is kiterjedt. Mivel az életminőség és a megélhetés költségei országonként 

eltérőek, ezt a tényt a kár összegének a kalkulálása során a bíróságok figyelembe vették.  

Példaként, ha egy 45 éves légibalesetben elhunyt személy, aki adminisztratív munkát végzett, 

és a baleset következtében hátrahagyja feleségét és egyetlen gyermekét, akkor családja az 

Egyesült Államokban kb. 4,5 millió USD kártérítést kaphat. Az előbbi feltételek esetében ez 

az összeg Kanadában 1,7 millió USD, Nagy Britanniában 1,2 millió USD, Franciaországban 

1,4 millió USD, Kelet-Európában 450 000 USD, Ázsiában pedig 250 000–650 000 USD kö-

zött lenne.
301

 

 

A károsultak ezért – a fogyasztók hatékonyabb védelméből származó járulékos előnyök miatt 

– keresetüket általában az Egyesült Államok bíróságainál nyújtották be a magasabb kártérítési 

összegek megítélése reményében. Tették ezt akkor is, ha az amerikai bíróság az ügy érdemi 

elbírálására nem rendelkezett joghatósággal, mert a légi fuvarozó székhelye vagy üzleti telep-
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helye nem az Egyesült Államok területén volt bejegyezve, a rendeltetési hely (a célállomás) 

pedig nem ide irányult. Ilyen esetekben a bíróság a keresetet joghatóság hiányában elutasítot-

ta.  

 

Klos kontra Lengyel légitársaság (LO) ügyben
302

 a felperes utas 1987 májusában Varsó 

(WAW) – New York (JFK) – Varsó (WAW) relációban oda-vissza úti repülőjegyet vásárolt. 

Az utazás valódi célja nem a városnézés volt, hanem az, hogy az utas New Yorkban új életet 

akart kezdeni. A visszaútra a repülőjegyet az utas kizárólag abból a célból vette meg, hogy 

terve ne legyen átlátszó. A légitársaság 5055-ös számú járatának Iljusin Il-62M repülőgépe 

azonban röviddel a felszállás után lezuhant és a fedélzeten tartózkodó személyek meghaltak. 

A hozzátartozó örökösök (felperesek) az ügyet az Egyesült Államok bírósága elé vitték azzal 

a negyedik fórumra történő hivatkozással, hogy az elhunyt végső úti célja, így az út rendelte-

tési helye New York volt. Bár az ügyben az első három fórum a lengyelországi bíróság jogha-

tóságát biztosította, ennek ellenére a felperesek amerikai joghatósági fórumot választottak. Az 

Egyesült Államok bírósága megállapította, hogy az ügyben joghatóság hiányában nem járhat 

el, mert a rendeltetési hely, a végső állomás nem New York, hanem Varsó volt, ezért a kerese-

tet elutasította. A repülőjegy minden kétséget kizáróan bizonyítja az utazás valódi célját (az 

indulási hely és a rendeltetési hely Varsó, a közbenső leszálló hely pedig New York). Az utas 

szubjektív célja a légitársasággal kötött szerződéses jogviszonyban nem releváns, így az eset 

megítélése szempontjából nem értékelhető körülmény. 

 

Ha a légi fuvarozó felelőssége bizonyítást nyert, az egyezményben megállapított kárfelelőssé-

gi összeg felső határáig mindenképpen helyt kellett állnia. Bár a kártérítési összeg korlátozása 

a légi fuvarozó számára jelentett mérhető előnyt, a jogalkotó mégis előre kizárta annak lehe-

tőségét, hogy a légi fuvarozó szélsőséges esetben, egyoldalúan a meghatározott felelősségi 

összegnél még alacsonyabb értéket szabjon meg, vagy akár mentesítse magát a fizetési köte-

lezettsége alól. Minden olyan kikötés, amelynek az a célja, hogy a légi fuvarozót felelőssége 

alól mentesítse, vagy az egyezményben megállapított felelősségi határoknál esetleg alacso-

nyabb felelősségi határt állapítson meg, semmis és érvénytelen, de ennek a kikötésnek a 

semmisége nem vonja maga után a szerződés egyéb rendelkezéseinek a semmisségét.  

A Varsói Egyezmény módosításainak fő célja a felelősségi határok, a kártérítés összegének az 

emelése volt. Az emelések önmagukban nem oldottak meg minden problémát, de segítettek 

abban, hogy az egyezményt módosító nemzetközi szerződésekhez minél több ország és a fu-

varozói megállapodásokhoz pedig minél több légitársaság csatlakozzon, mert a legfontosabb 

cél továbbra is ugyanaz maradt: bárhol is pereljenek a kártérítésre jogosultak, ügyükben min-

denhol ugyanolyan jogszabályok kerüljenek alkalmazásra és ugyanolyan elbírálásban része-

süljenek.  

 

A Varsói Egyezmény modernizációjára több lépésben került sor, amelyek közül a legfonto-

sabbak: 

– Hágai Kiegészítő Jegyzőkönyv (1955) 

– Guadalajarai Egyezmény (1961) 

– Montreali Megállapodás (1966) 

– Guatemala City Kiegészítő Jegyzőkönyv (1971) 

– Montreali Jegyzőkönyvek (1975) 

– Japán Kezdeményezés (1992) 

– IATA Fuvarozói Megállapodások (1995–1996). 
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9.2.1. Hágai Kiegészítő Jegyzőkönyv (1955)
303

  

Az ICAO Jogi Bizottsága (LC) által kidolgozott javaslat célja az volt, hogy a szükséges mó-

dosításokkal juttassák érvényre a Varsói Egyezményben foglaltakat és ne egy új egyezményt 

alkossanak. A bizottság tagjainak figyelme a légitársaságok túlzott védelmének az ellensúlyo-

zására és a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek érdekeinek az érvényesítésére irányult. A 

szerződő felek ennek alapján megduplázták az utas halála vagy sérülése esetére fizetendő kár-

térítési összegek felső határát; így az 8300 dollárról 16 600 dollárra nőtt (ez az összeg nem 

tartalmazza a jogi eljárás költségeit). Míg az államok többsége ratifikálta a jegyzőkönyvet, 

addig az Egyesült Államok kormánya a túlságosan alacsony limitre hivatkozva elutasította a 

csatlakozást. (Ez azért érdekes, mert ennek következtében a Varsói Egyezmény részes álla-

maként az Egyesült Államokban továbbra is a 8300 dollár felső határ maradt az irányadó, 

egészen 1966-ig.)  

 

9.2.2. Guadalajarai Egyezmény (1961)304 

Az Guadalajarai Egyezményben a részes államok kiterjesztették a felelősségi szabályokat 

olyan viszonyokra is, ahol az ügyfél, jelen esetben az utas nem kerül szerződéses jogviszony-

ba azzal a légi fuvarozóval, aki a tényleges fuvarozást végezte (a légitársaságok ún. code-

share megállapodást kötnek egymással, azaz az általuk meghatározott útvonalon a légijáratot 

közösen üzemeltetik). Ezzel a lépéssel a szerződő fuvarozó (contracting carrier) mellett a 

tulajdonképpeni tényleges fuvarozó (operating carrier) is bevonásra került a szabályozási 

körbe.  

 

9.2.3. Montreali Megállapodás (1966)305 

 

A Montreali Megállapodás nem államok közötti nemzetközi szerződés, hanem a légitársaság-

ok között létrejött megállapodás. A megállapodás az Egyesült Államokból kiinduló, odairá-

nyuló vagy azon áthaladó repülések vonatkozásában 75 000 amerikai dollár
306

 összegre emel-

te a halálra és a személyi sérülésre irányadó kártérítés mértékét. A megállapodás az utas halá-

la vagy testi sérülése esetén volt alkalmazandó, és nem tartalmazott rendelkezéseket a pogy-

gyászra, valamint a szállított árura. Azoknak a légitársaságoknak, amelyek az Egyesült Álla-

mokban kívántak üzemelni, csatlakozniuk kellett a megállapodáshoz, mert csak így kaphattak 
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az ország területére érvényes engedélyt kereskedelmi tevékenység végzésére. Az Egyesült 

Államok a légi fuvarozókat az együttműködésben azért tudta érdekeltté tenni és kereskedelmi 

szempontból nyomás alatt tartani, mert a világ nemzetközi utasforgalmának 25%-a akkoriban 

rajta keresztül bonyolódott, és egyben a világ legnagyobb belső légi piacával rendelkezett.
307

 

A Montreali Megállapodásban a légitársaságok kötelezettséget vállaltak arra is, hogy a repü-

lőjegyet (benne a korlátozott felelősségre figyelmeztetéssel) 10-es, modern betűmérettel 

nyomtatják ki (2. cikk). 

 

9.2.4. Guatemala City Kiegészítő Jegyzőkönyv
308

 (1971)  

Az érintett államok legfőbb célként a Varsói Egyezmény revíziójára, a korlátozott felelősségi 

határok emelésére és a légi fuvarozó felelősségének fokozására tettek kísérletet, de a jegyző-

könyv soha nem lépett hatályba. Mivel csak hét ország ratifikálta, történelmi dokumentummá 

vált. 

 

9.2.5. Montreali Jegyzőkönyvek (1, 2, 3, 4)
309

 (1975)  

A Montrealban rendezett Diplomáciai Konferencián részt vevő államok célként tűzték ki, 

hogy a Guatemala City Kiegészítő Jegyzőkönyv által nyitva hagyott kérdésre válaszokat adja-

nak. A Varsói Egyezmény a felelősségi határokat a francia aranyfrank310 pénzegységben hatá-

rozta meg. A vietnami háború után az Egyesült Államok és más országok a háború következ-

tében leértékelték a valutájukat, így valamilyen új, stabil zsinórmérték meghatározására volt 

szükség. Az új zsinórmérték a Különleges Lehívási Jogok (SDR),311 a Nemzetközi Valutaalap 

(IMF) által megállapított egység lett, amelyre történő áttérést a felek elfogadták. Az eljárások 

során ezeknek az összegeknek a nemzeti pénznemre való átszámítását a bíróság az ítélet meg-

hozatalakor az SDR adott pénznemben fennálló értéke alapján végezte el. A részes államok 

továbbá modernizálták és egyszerűsítették a fuvarozási dokumentációkra vonatkozó szabá-

lyokat, amely komoly változást eredményezett, mert a felek jogszerűen elfogadhatták az 

elektronikusan kiállított légi fuvarlevelet. Ráadásul a légi áruszállítmány (cargo) már akkor 

útnak indulhatott, ha a teljes dokumentáció még nem készült el. Az áruban keletkezett káro-

kért a légi fuvarozó korlátozott felelősségét a jogalkotó azzal egészítette ki, hogy a kárfelelős-

ség felső határát nem lehet áttörni, kivéve, ha a magasabb érték került előzetesen kikötésre.  
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 WELLS, T. Alexander – CHADBOURNE, D. Bruce: Introduction to Aviation Management. Malabar, Florida, 

1992. 83. o. 
308

 A Hágában, 1955. szeptember 28-án kelt Jegyzőkönyvvel módosított, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatko-
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Additional Montreal Protocol No. 1., 2., 3. and 4, ICAO Doc 9148 
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9.2.6. Japán Kezdeményezés (1992)312 

A kezdeményezés tíz japán légitársaságot foglalt magában, amelyek a fuvarozási feltételeik 

közé egy speciális rendelkezést iktattak be. A jogi alapot a Varsói Egyezményből merítették, 

amely lehetővé tette, hogy a légitársaságok megegyezhetnek az utasokkal külön szerződésben 

magasabb felelősségi értékhatárban (22. cikk 1.).313 A japán légitársaságok elképzelése szerint 

az utas személyét ért baleset esetében a kezdeményezéshez csatlakozott légi fuvarozó kétlép-

csős rendszerben felel: 

– 100 000 SDR összegig terjedően a légi fuvarozó nem zárhatta ki, és nem korlátoz-

hatta a felelősségét, így a károkozásért mindenképpen helytállásra kötelezett; 

– 100 000 SDR összeget meghaladó károk esetében a bizonyított károk erejéig felel 

akkor, ha a légi fuvarozó nem tudja kimenteni magát.  

A japán légitársaságok a kezdeményezéssel történelmet írtak, mert a papíron három 

bekezdésből és alig fél oldalból álló javaslatuk az utast ért balesetek vonatkozásában a légi 

fuvarozó korlátlan felelősségét állapította meg. Bár alkalmaztak egy felső határt, de ennek 

jelentősége abban állt, hogy a felelősség alól csak ezen összeg felett menthette ki magát a légi 

fuvarozó. Hihetetlen, de amiben az államok 40 év alatt nem tudtak megegyezni, néhány légi-

társaság hétéves tárgyalássorozat után sikerre vitt. (Ez a kétlépcsős rendszer jelenik meg ké-

sőbb a Montreali Egyezményben.)  

 

A japánok elszántsága mögött a polgári légi közlekedés történetének egyik legnagyobb ka-

tasztrófája állt, amely a valóságban mutatta meg, hogy a kárfelelősségi összeghatárok ala-

csony szintje nem tartható. 1985. augusztus 12-én a Japan Airlines (JAL) Boeing 747-400 

Jumbo Jet repülőgépe, Tokió – Oszaka 123-as belföldi járata a felszállás után 12 perccel, a 

függőleges vezérsík karbantartási-javítási hibájából adódóan robbanásszerűen levált és az 

irányíthatatlanná vált repülőgép a hegyekbe zuhant. A fedélzeten tartózkodó személyek kö-

zül 520-an életüket vesztették és csak ketten élték túl a balesetet. A járat belföldi volt, így a 

Varsói Egyezményt alkalmazni nem lehetett, ezért a kártérítésként kifizetett összegek a 

nemzeti jog szabályai alapján kerültek megállapításra. Ezek az összegek azonban jóval meg-

haladták a varsói limitet, így egyértelművé vált, hogy a nemzetközi fuvarozás teljesítése ese-

tében mennyivel kevesebb kártérítés járt volna az áldozatok hozzátartozóinak.  

 

9.2.7. IATA Fuvarozói Megállapodások (1995–1996) 

1995 júniusában Washington D.C. adott otthont az IATA nemzetközi konferenciájának, ahol 

a tag-légitársaságok által megfogalmazott két megállapodás (IIA/MIA)314 született. A légi 

fuvarozók többsége elfogadta a magasabb felelősségi értékhatárt biztosító kétlépcsős Japán 

Kezdeményezést (1992) és egyetértettek abban, hogy a varsói rezsim alapjait megőrizve an-

nak teljes revíziójára elengedhetetlenül szükség van. A revízió hátterében még mindig a var-

sói rendszernek a szigorú felelősségi szabályai és alacsony értékhatárai álltak, melyek a káro-

sultakra nézve méltánytalanok voltak.  
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 Japan Airlines’ Conditions of Carriage, „The Japanese initiative”. Lloyd’s Aviation Law, (11.) 1995/22. 
313

 Syllabus Private Air Law. 3.8.1., 138. o. 
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 Az „Intercarrier Agreement on Passenger Liability” (IIA) és az „Agreement on measures to implement the 

IATA Intercarrier Agreement” (MIA), amelyek 1995 októberében az IATA Kuala Lumpurban rendezett 51. 

gyűlésén kerültek jóváhagyásra.  
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9.2.8. Európai Unió Tanácsának rendelete (1997)  

Bár az Európai Unió joga nem nemzetközi jog és ezért nem része a varsói rendszert nemzet-

közi szinten megreformáló szerződéseknek, mégis itt szükséges megemlíteni, mert az Európai 

Unió intézményei úttörő szerepet játszottak a légi fuvarozói kárfelelősségi rendszer moderni-

zációs folyamatában. Az Európai Unió a légi fuvarozók felelősségéhez kapcsolódó értékhatá-

rokat ugyancsak alacsonynak tartotta, és a közösségen belüli egységes felelősségi szabályok 

felállítását szorgalmazta. Az uniós szabályozás létjogosultságát főképp az indokolta, hogy a 

Varsói Egyezmény kizárólag a nemzetközi légi fuvarozásra állapított meg szabályokat, mi-

közben az EU belső piacán a jogalkotó – a Harmadik csomag315 részeként 1997. április 1-

jével – az EU-n belül eltörölte a nemzetközi és a nemzeti fuvarozás közötti megkülönbözte-

tést. Ennek következtében azonos rendelkezéseket tartalmazó felelősségi szabályokra lett 

szükség a közösség belső piacán. Az uniós jogalkotóknak szándékában állt még, hogy a légi 

balesetet szenvedett utasok védelmét megerősítsék, ezért az utasok halála vagy sérülése esetén 

korlátlan felelősségi rendszert vezettek be.  

 

A jogalkotói munka eredményeként az Európai Parlament és az Európai Tanács elfogadta a 

légi fuvarozók balesetek esetén fennálló felelősségéről szóló 2027/97/EK tanácsi rendele-

tet,316 amelyet öt évvel később a 889/2002/EK rendelet317 módosított. Erre azért volt szükség, 

mert az Európai Unió Tanácsa 2001. április 5-én úgy határozott, hogy jóváhagyja a Montreali 

Egyezményhez történő uniós csatlakozást, és annak szabályait az uniós szabályozásban har-

monizálja.318 A Tanács indokolása szerint a Közösség és tagállamai olyan párhuzamos hatás-

körrel rendelkeznek a Montreali Egyezményben tárgyalt kérdésekben, hogy az egységes és 

teljes körű alkalmazás céljából szükséges a Montreali Egyezménynek az Unió és tagállamai 

általi egyidejű megerősítése. 

 

A 2027/97/EK tanácsi rendeletet akkor kell alkalmazni, ha az utas a légi jármű fedélzetén 

vagy a beszállás, illetve a kiszállás folyamán balesetben meghal vagy megsérül (1. cikk). Az 

Európai Unió a Japán Kezdeményezés, valamint az IATA Fuvarozói Megállapodások mintá-

jára az uniós tagállamok szintjén bevezette az utas halála vagy sérülése esetén a közösségi 

légi fuvarozó korlátlan kárfelelősségét. A közösségi légi fuvarozó319 113 100 SDR összegig 

terjedő károk esetében nem vitathatja a kártérítési igényt és nem zárhatja ki vagy korlátozhatja 

a saját felelősségét (3. cikk 2.). Ezen összeghatárig a kárt minden esetben köteles a légi fuva-

rozó megtéríteni. 113 100 SDR felett a légi fuvarozó továbbra is felel az okozott károkért, de 

a követeléssel szemben már védheti magát (mentesülhet teljes mértékben vagy részben a fele-

lősség alól), ha bizonyítja, hogy a kár a sérült vagy elhalálozott utas hibájából keletkezett, 

illetve az utas hozzájárult a kár bekövetkezéséhez (3. cikk 3.). A bizonyítási teher a közösségi 

légi fuvarozóra hárul, ennek következtében az utas nagyobb esélyt kap kártérítési igényének 

sikeres érvényesítésére.  
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9.3. A varsói rendszer és a Montreali Egyezmény  

A „varsói rendszer” túlnőtt önmagán. A megnövekedett forgalom és a megváltozott iparági 

körülmények miatt már nem szolgálta azt a célt, amiért valójában létrehozták. A Varsói 

Egyezmény modernizációja állandóan napirenden volt, és a módosítások, majd az azokhoz 

történt eltérő számú csatlakozások következtében méginkább összetettebb és heterogénebb 

szabályrendszer lett. A nemzetközi közösség nem véletlenül jutott el az ICAO szervezete által 

összefogottan harminchárom év munka és tanácskozás eredményeként320 a folyamat utolsó és 

mindent egyesítő végállomásához: a Montreali Egyezményhez.  

 

A Montreali Egyezmény kereken hetven év jogalkotási eredményeit foglalja össze, megtartva 

egyes rendelkezéseket a Varsói Egyezmény eredeti szövegéből és későbbi módosításaiból, 

miközben a legújabb szabályozási igényeknek is eleget tesz. A Montreali Egyezmény új nem-

zetközi szerződés, amely teljes egységet kíván teremteni a légi fuvarozó és az utasok, vala-

mint a légi fuvarozó és az áru feladói közötti magánjogi kárfelelősségi viszonyokban. Ennek 

az egységnek a megteremtéséhez azonban minél több állami csatlakozásra van szükség. A 

Montreali Egyezmény az idejétmúlt varsói rendszer felett „uralkodik”, minden tekintetben a 

Varsói Egyezménynek és módosításainak a helyébe lép és bármely más, a nemzetközi légi 

fuvarozásra vonatkozó szabályok felett áll (55. cikk). 

 

A Varsói Egyezmény még ma is hatályban van, 152 állam ratifikálta. A Montreali Egyez-

ményt ugyanakkor 131 állam és egy regionális gazdasági integrációs szervezet, maga az Eu-

rópai Unió ratifikálta.321 Így még mindig akadnak olyan országok, – igaz, egyre kisebb szám-

ban – ahol még a Varsói Egyezmény és annak módosításai vannak érvényben. Ez a tény még 

összetettebbé teszi a varsói rendszer alapján elbírált ügyek megítélését. Nehezíti a helyzetet az 

is, hogy vannak olyan államok, amelyek a Varsói Egyezmény más és más módosítását írták 

alá, ezért könnyen lehet, hogy az ugyanazon repülőgépen utazó utasokra eltérő szabályok 

fognak vonatkozni. Az egyik utasra a Montreali Egyezmény lesz az alkalmazandó, a másikra 

a Varsói Egyezmény, míg a harmadik utasra a Varsói Egyezmény és annak módosításai lesz-

nek az irányadóak, ezért baleset bekövetkezésekor más és más kárfelelősségi szabályok alap-

ján lesz kárigényük elbírálva. Olyan furcsa helyzet is kialakulhat, hogy a légitársaság kataszt-

rófájában meghalt utas után kevesebb kártérítés jár, mint a balesetet túlélő sérült utas eseté-

ben. Ennek oka az, hogy amíg a meghalt utas örököse a Varsói Egyezmény és módosításai (a 

Hágai Kiegészítő Jegyzőkönyvvel és a Montreali Megállapodással módosított változata) alap-

ján lesz jogosult a kártérítésre és legfeljebb 75 000 USD-ra tarthat igényt, addig a Montreali 

Egyezmény hatálya alatt álló utas a sérülés mértékére tekintettel első lépcsőben 113 100 SDR 

(kb. 158 000 USD) összegű kártérítésre tarthat igényt. Ha a kár kisebb, akkor ezen az értéken 

belül kerül a károsult igénye kielégítésre. Ha a kár nagyobb, azaz meghaladja a 113 100 SDR-

t és a légi fuvarozó ezen összeg felett nem tudja kimenteni magát, akkor a bizonyított teljes 

kárt fogja az utasnak a légi fuvarozó megfizetni.  
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Különleges helyzetet teremtett az angolszász és kontinentális jogrendszerek ugyan eltérő, de a 

varsói rezsim által megengedően egymásra épülő jogalkalmazási gyakorlata. A varsói rend-

szer nagyszámú esetjogi gyakorlata idővel tudásbázissá vált, amelyet a jogalkotó egyedi jog-

technikai megoldással mentett meg az utókornak: a Varsói Egyezmény több jogintézményét 

és fogalmi körét (korlátolt felelősség, az egyezmény kizárólagossága, joghatósági rendszer, 

keresetek korlátozása, nemzetközi fuvarozás, baleset) kisebb módosításokkal ugyan, de lé-

nyegi tartalmát nem érintve átemelte az új Montreali Egyezménybe. Ennek következtében az 

ebben a körben született jogesetek a jogalkalmazás során továbbra is jelentőséggel bírnak, 

irányt mutatnak és jogot formálnak. A Montreali Egyezményhez csatlakozott államok eljáró 

bíróságai ezért a korábbi – a Varsói Egyezmény és annak kiegészítő jegyzőkönyvei alapján 

született precedens értékű – jogesetekre és joggyakorlatra joggal hivatkozhatnak és támasz-

kodhatnak.  

 

A régi és az új rendszer között megmaradt eltéréseket és az ebből eredő konfliktusokat a jog-

alkotó tehát úgy oldotta fel, hogy a Montreali Egyezményt nem a Varsói Egyezmény módosí-

tásával alkotta meg (bár kétségtelen, hogy merít belőle), hanem egy teljesen új nemzetközi 

szerződést hozott létre, amely a Szerződő Államok viszonylatában minden korábbi egyez-

ményt, jegyzőkönyvet, megállapodást egyként helyettesít. Az átfogó jogegységesítés egyér-

telműen csak idő kérdése, és a Montreali Egyezmény a nemzetközi közösség döntő többsége 

által követve egy napon egyeduralkodóvá fog válni. 

 

9.4. Montreali Egyezmény  

Az ICAO Tanácsa 1999. május 10–29. között Montrealban Diplomáciai Konferenciát hívott 

össze abból a célból, hogy a 70 éves varsói rendszeren nyugvó, de annak hibáit kiküszöbölő 

és helyébe lépő új nemzetközi egyezmény tervezetét a tagállamok véglegesítsék és elfogad-

ják. Az ICAO székházában rendezett konferencián 121 ICAO tagállam, a Vatikán (nem ICAO 

tagállam) küldöttje és megfigyelői státuszban tizenegy nemzetközi szervezet képviselője vett 

részt. A sikeres jogalkotói munka és együttműködés eredményeként a Konferencia záróokmá-

nyát 1999. május 28-án 107 állam, míg a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jog-

szabályok egységesítéséről szóló Montreali Egyezményt
322

 52 állam képviselője írta alá. A 

jogalkotó minden állam és regionális gazdasági integrációs szervezet számára a Montreali 

Egyezményt aláírásra megnyitotta, ugyanakkor a nemzetközi szervezetek számára ezt a lehe-

tőséget nem biztosította. Az Egyezmény értelmében a „regionális gazdasági integrációs szer-

vezet” bármely olyan szervezet, amelyet egy adott régió szuverén államai hoztak létre, amely 

az Egyezményben szabályozott egyes területeken kompetenciával rendelkezik, és megfelelő 

felhatalmazással rendelkezik arra, hogy aláírja és megerősítse, elfogadja az Egyezményt vagy 

csatlakozzon hozzá. (53. cikk 2.) 

 

A Montreali Egyezmény hatálybalépéséhez az aláíró államok és a regionális gazdasági integ-

rációs szervezetek további megerősítésére volt szükség. Az Egyezmény a megerősítésnek a 

Letéteményesnél harmincadik okiratként történő letétbe helyezésének időpontját követően a 

hatvanadik napon lépett hatályba (de csak azon államok között, amelyek ilyen okiratot letétbe 

helyeztek). (53. cikk 6.) Az Egyezmény Letéteményese a Nemzetközi Polgári Repülési Szer-

vezet. (53. cikk 8.) Az Egyesült Államok kormánya szimbolikusan harmincadikként adta át 

megerősítő okiratát az ICAO Főtitkárának (a Letéteményesnek) és ennek következtében a 

nemzetközi szerződés Montreali Egyezmény néven (a továbbiakban: Egyezmény) 2003. no-
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vember 4-én hatályba lépett és egyben „hódító” útjára indulhatott, az Egyezmény ugyanis 

minden más, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó szabály felett áll. Az egyetemes érvé-

nyesülés azonban maradéktalanul csak akkor valósulhat meg, ha minél több állam és regioná-

lis gazdasági integrációs szervezet csatlakozik az Egyezményhez, mert csak így valósulhat 

meg átfogóan a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítése. 

 

A nemzetközi jogban tapasztalható hosszabb ratifikálási folyamat egyik oka, hogy sokszor a 

nagyhatalmak megerősítésére vár a nemzetközi közösség. Emiatt akár hosszú évekre, évtize-

dekre van szükség ahhoz, hogy a nemzetközi szerződés hatálybalépjen és szélesebb körben 

elterjedjen, még akkor is, ha magát a szabályt a nemzetközi közösség többsége pozitívan érté-

keli. Ha a nagyhatalmak nem ratifikálják a nemzetközi szerződést vagy kivárnak vele, megfi-

gyelhető, hogy ennek ténye más államoknak a nemzetközi szerződéshez történő csatlakozását 

lassítja, esetleg blokkolja. Ugyanakkor, ha az Egyesült Államok kormánya például egy, a légi 

közlekedéssel kapcsolatos nemzetközi szerződést ratifikál, akkor a nemzetközi kapcsolatok-

ban és a légi közlekedésben betöltött meghatározó szerepe és súlya következtében a csatlako-

zások száma minden bizonnyal növekedni fog. Több olyan nemzetközi szerződés létezik, pél-

dául a Párizsi Egyezmény (1919), a Hold Egyezmény (1979) vagy a Tengerjogi Egyezmény 

(1982), amelyek azért nem érték el a céljukat (jelentős mértékben alulratifikáltak maradtak), 

mert a nagyhatalmi fejlett országok többsége – jól felfogott érdekeik alapján – nem csatlakoz-

tak azokhoz. 

 

A légi közlekedés jellemzően határokon átívelő tevékenység, így a nemzetközi jogszabályok 

betartása és a belső jogrendben történő implementálása, harmonizálása az államok kötelezett-

sége és elemi érdeke. A világ országainak eltérő társadalmi, gazdasági és politikai fejlettsége 

következtében a légi közlekedési iparág nemzetgazdasági szerepe államonként más és más 

megítéléssel és jelentőséggel bír, amely az ország szabályozói, iparági és szakmai színvonal-

ára közvetett módon ugyan, de hatással van. Vannak régiók (lásd: Európai Unió), ahol a nyílt 

verseny határozza meg a szektor jövőjének az alakulását és a hagyományos légi fuvarozók 

egyre inkább kiszorultak a piacról. Más régiókban elismerik, hogy a versenyt kell preferálni, 

de csak lépésről lépésre haladva, megtartva – amennyire csak lehet – a légi közlekedés straté-

giai és közszolgálati jellegét. Léteznek olyan országok is, ahol a légi közlekedési iparág a 

nemzetgazdaság stratégiailag kiemelt markáns része, a kormányzat attól el nem választható 

eszköze. Abban azonban az országok szinte mind megegyeznek, hogy a légi közlekedésben 

rejlő kiváló lehetőségeket ki kell aknázni, mert a modern világban magától értetődik, hogy a 

globális környezetben versenyezni a repülési iparágban történő érdemi részvétel nélkül nem 

lehet. Ennek a versenynek a prioritása azonban nem a profit maximalizálása, hanem a repü-

lésbiztonság legmagasabb szintű garantálása, amely a repülőgép fedélzetén tartózkodó utasok 

és szolgálatot teljesítő személyzet, valamint a földön levő harmadik személyek életének és 

testi épségének a védelmét továbbá jelentős anyagi értékek megóvását jelenti.  

 

Az Egyezmény legfőbb célja a nemzetközi légi fuvarozás szabályainak az egységesítése, de 

nem mindegyiknek, hanem csak a valóban fontosaknak. Ezek a fontosabb nemzetközi magán-

jogi szabályok nem csupán kollíziós normaként viselkednek, hanem a jogviszony szempont-

jából irányadó jogot tartalmaznak, és részben utalnak vagy támaszkodnak a belső jogra (pl. a 

hatáskör megállapításában, a jogi eljárások menetében, vagy akár a kárösszegek kiszámításá-

ban). A jogalkotó ugyanis nem tud minden szabályt egységbe foglalni, ezért tág teret enged a 

belső jog alkalmazásának. Az Egyezmény alábbi rendelkezései kifejezetten utalnak a nemzeti 

jogalkalmazásra: 
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 A joghatósággal rendelkező és egyben az ügyben eljáró bíróságnak a nemzeti joga szabá-

lyozza az eljárási kérdéseket. (33. cikk 4. és 45. cikk) 

 A kártérítés követelése iránti keresetet 2 éven belül lehet megindítani és ezen időszak 

számítási módját annak a bíróságnak a nemzeti joga határozza meg, amely az ügyet birto-

kolja. (35. cikk 2.) 

 

Az Egyezmény a fontosabb fogalmakat nem definiálja, így azok pontos meghatározása és 

fogalmi elemeinek a tisztázása a nemzeti jogalkalmazás feladata maradt. Az Egyezmény 

szempontjából az egyik legfontosabb fogalomnak, a balesetnek sincs pontos meghatározása, 

ami az egységesítés folyamatában a nemzeti jogrendszerek egymástól eltérő értelmezési gya-

korlatában jelenthet problémát. Az értelmezésből eredő eltérések ráadásul az ítélkezésekre is 

hatással vannak, így kialakulhatnak később egyáltalán nem orvosolható helyzetek. Ha az 

ügyet elbíráló bíróság például a perben annak következtében hoz a károsultra nézve előnyte-

len döntést, hogy az értelmezési módszertana a nemzetközi gyakorlattól jelentősen eltér, ak-

kor a döntés ellen ugyan lehet magasabb bírói fórumhoz fordulni, de ez a jogorvoslati fórum 

továbbra is az adott ország nemzeti fellebbviteli szintjén lesz. A magánjognak nincs nemzet-

közi bírói fóruma [mint a közjogban az államok közötti vitákat elbíráló Nemzetközi Bíróság 

(ICJ)], így az Egyezmény széles körben elterjedt nemzetközi szabályrendszere ellenére a 

nemzeti elem továbbra is meghatározó marad.  

 

Az Egyezmény legfőbb célja az egységesítés, a jogszabályok harmonizálása és a jogi konflik-

tusok kiküszöbölése. Ez garancia arra, hogy a kárt szenvedett utasoknak vagy az áru feladói-

nak a kárigénye – függetlenül az állampolgárságtól, a károkozás helyszínétől, vagy éppen az 

illetékes bíróságtól – a világon mindenütt ugyanolyan jogszabályok alapján kerüljön elbírálás-

ra. A szerződő felek felismerték a releváns jogi eszközök modernizálásának és egységesítésé-

nek a szükségességét és annak fontosságát, hogy biztosítani kell a nemzetközi légi fuvarozás-

ban részt vevő ügyfelek érdekeinek védelmét. Ennek érdekében szükség van a jogokba való 

visszahelyezés elvén nyugvó méltányos kártalanításra. Az Egyezmény jogalkotói egyértelmű-

en fogalmaznak: kiemelten védik a nemzetközi légi fuvarozásban részt vevő ügyfelek érdeke-

it. Az ügyfelek védelme olyannyira előtérbe került, hogy nem véletlenül jegyezte meg az 

Egyezmény tervezetének készítésekor az egyik jogalkotó: a károsultak ügyvédei az Egyez-

ménnyel igencsak boldogok lesznek.323 A Montreali Egyezmény egyértelműen a fogyasztók 

oldalán áll, mert a fogyasztó lett az „úr”.324  

  A varsói rendszer a légi fuvarozóknak kedvezett. A légi fuvarozó szinte „követelte”, hogy 

az egyezmény szabályai alapján fizethessen kártérítést, mert védte a korlátolt felelősség.  

  A montreali rendszer ezzel szemben már az utasoknak kedvez. A légi fuvarozó kárfelelős-

sége az utas személyét ért halál és testi serülés eseteiben korlátlanná vált, ezért most az 

utas „követeli”, hogy baleset bekövetkezésekor, a korlátlan felelősséggel rendelkező légi 

fuvarozó az Egyezmény szabályai szerint fizessen kártérítést.  

 

Annak ellenére, hogy az ügyfelek hosszú évtizedek után most előnyösebb helyzetbe kerültek, 

a jogalkotó a szerződéses jogviszony alanyainak érdekei között a méltányos kártalanítással 

kíván összhangot teremteni, kényesen ügyelve a károkozó és a károsult között meghúzódó 

feszültségek feloldására és érdekeik arányos egyensúlyára. Ez az egyensúly pedig hozzájárul-

hat ahhoz, hogy egyre több állam váljon részesévé az Egyezménynek. Ha ez így lesz, akkor az 
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utas vagy az áru feladója kártérítésre irányuló keresetei egységesen kerülhetnek a jogalkalma-

zók által a világ bármely pontján elbírálásra.  

 

Az egység őre pedig azok az alábbiakban kiemelt jogintézmények és joggyakorlatok, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a világ valóban egyöntetű legyen. Álljon példaként    

1. a joghatósági fórum számának növelése, amely a károsult utast olyan helyzetbe hozza, 

hogy a világ bármely részén történt balesetének kárigényét saját hazájában rendezhesse; 

2. a nemzetközi fuvarozás fogalmi körének sajátos jogalkotói megfogalmazása által történő 

kiszélesítése, amely lehetővé teszi olyan esetekben is a Montreali Egyezmény alkalmazását, 

amikor olyan állam területén történik a káresemény, amely nem csatlakozott az egyezmény-

hez; 

3. a baleset fogalmának egységes értelmezése, amely egyik legfőbb feltétele a Montreali 

Egyezmény alkalmazhatóságának, vagyis a jogesetnek a nemzetközi jogszabályok által törté-

nő elbírálásának; és 

4. a kizárólagosság intézménye, amely az egyezmény elsődlegességét hangsúlyozva kizáróla-

gos jogot diktál, ezzel elkerüli a nemzeti jogrendszerekben rejlő konfliktusokat. 

 

9.4.1. A joghatósági fórum számának növelése 

A nemzetközi jogvitákban mindig elsődleges kérdés, hogy kinek van joghatósága, azaz me-

lyik államnak van bírói hatalma arra, hogy az adott ügyben eljárjon és döntsön. A joghatóság 

(iurisdictio)325 az államok közötti illetékesség, amelyben a peres ügyek egymás között elosz-

tásra kerülnek. Nemzetközi joghatóság érvényesülése esetén az egyik vagy másik állam dön-

tési hatalma alá kerül az ügy, ezért elsődleges eljárásjogi feltétel, hogy megállapítsák a jogha-

tóságot, valamint eldöntsék a hatáskört, az illetékességet és a perképességet.   

 

A nemzetközi konfliktusból eredő konkrét jogvitában azért szükséges megállapítani, hogy a 

kárigényt tartalmazó kereset melyik ország bíróságának a joghatósága alá tartozik, hogy elke-

rüljük a több egymással konkuráló joghatóság összeütközését. Gondoljunk arra, hogy a német 

légügyi hatóság által regisztrált, Franciaországban gyártott, modern Airbus utasszállító légi 

jármű London Gatwick (LGW) repülőteréről száll fel. A célállomás Isztambul (IST) Atatürk 

nemzetközi repülőtere, ahová a légi jármű más és más ország szuverén légtere felett átrepülve 

halad. Az utasok különféle állampolgárságúak, akik a repülőjegyeiket más és más országban 

bejegyzett utazási ügynöknél vásárolták meg, az átszálló utasok vonatkozásában nyilvánvaló-

an eltérő úticélokkal. A személyzet tagjai többféle állampolgársággal rendelkeznek, a lízingelt 

légi jármű üzembentartója és annak tulajdonosa más országban került bejegyzésre. A gép 

technikai okok miatt kényszerleszállást hajt végre Bécs-Schwechat (VIE) repülőterén. Az 

utasok egy része a manőver során megsérül. Rögtön felmerül a baleset elbírálása szempontjá-

ból egy kulcsfontosságú kérdés: Melyik állam joga lesz alkalmazandó? A balesetet szenvedett 

utasnak tudnia kell, hogy a kár megtérítésére irányuló keresetét melyik ország bíróságához 

terjessze be, más szóval, hol indítsa meg a jogi eljárást. A bíróságnak pedig azt kell eldönte-

nie, hogy az adott ügyben jogosult-e eljárni (lex fori) vagy sem. 
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Az Egyezmény szerint (33. cikk 1.) a felperesek azon Szerződő Állam joghatósággal rendel-

kező bírósága előtt indíthatják a kártérítés iránti keresetüket:  

 

1. ahol a légi fuvarozó állandó lakhelye vagy elsődleges székhelye van; vagy 

2. ahol a légi fuvarozó üzleti telephelye van; vagy 

3. azon hely, ahol a szerződést a felek megkötötték (lex loci contractus); vagy  

4. ahol a rendeltetési hely szerinti illetékes bíróság található; vagy 

5. ahol az utas elsődleges vagy állandó lakóhellyel rendelkezett, és ahová vagy ahonnan a 

légi fuvarozó utasok légi fuvarozására szolgáltatásokat nyújt.  

 

Kizárólag csak olyan bíróság állapíthatja meg a joghatóságát, amelynek állama az Egyez-

ményhez csatlakozott. Ha az Egyezmény alkalmazandó, akkor a jogkereső feleknek öt jogha-

tósági fórum áll rendelkezésére. Az 1–4. fórum bármely kereset megindítása esetében, míg az 

utolsó 5. fórum csak az utas halála és testi sérülése esetén választható. A joghatósági fóru-

mok esetében az utasok (vagy örököseik) vagy az áru feladói abban a tekintetben választhat-

nak, hogy a kártérítés iránti keresetüket mely szerződő állam joghatósággal rendelkező bíró-

sága előtt indítsák.  

 

A Renton Swaminathan kontra Swiss Air Transport Company perben326 a felperes oda-vissza 

úti, a hazajövetel dátumát nyitva hagyó, időponthoz nem kötött repülőjegyet vásárolt Dakar 

– Genf – New York – Genf – Dakar útvonalra. (A felperes azért vett sok átszállásos repülő-

jegyet, mert az olcsóbb volt.) New Yorkba megérkezve, amikor az utasok kiszálláshoz ké-

szülődve a kézipoggyásztartókat kinyitották, az utasra egy fémdoboz esett, ami sérülést oko-

zott. A felperes kártérítési keresetet nyújtott be a Swiss Air (LX) légitársaság ellen Texas 

állam bíróságán. A bíróság megállapította, hogy az egyezmény értelmében az utazás nem-

zetközi fuvarozásnak minősül, de mivel nem New York volt (a rendeltetési hely) az út végső 

célja, még akkor sem, ha az utas nyitva hagyta a visszaút idejét, ezért a bíróság a felperes 

keresetét joghatóság hiányában elutasította. A repülőjegy, mint a szerződés meglétét bizo-

nyító fuvarozási okmány ugyanis egyértelműen mutatja az utas szándékát. Az utas minden 

kétséget kizáróan vissza kívánt térni Dakarba, mert az indulási és rendeltetési hely a repülő-

jegyben Dakar (DKR) volt, New York (JFK) pedig egy közbenső leszálló hely. A Swiss Air 

üzleti székhelye Zürichben van, ezért az ügy szempontjából jogilag nem lényeges, hogy a 

légitársaságnak New Yorkban is van képviseleti irodája. A felperes a pert – a nagyobb ösz-

szegű kártérítés reménye helyett – a már valóban joghatósággal rendelkező bíróságok egyike 

előtt: Svájcban (1–2. fórum alapján) vagy Szenegálban (3–4. fórum alapján) indíthatta meg.  

 

Az előbbiekben említett, a Varsói Egyezményből átemelt négy fórumot az Egyezmény jogal-

kotói kiegészítették egy ötödik fórum lehetőségével. Az ötödik fórumot csak az utasokat ért 

balesetek (halál vagy testi sérülés) során lehet választani, a poggyász, vagy az árut ért károkra, 

valamint ezek késedelmes szállítása esetén nem. Az Egyesült Államok régóta támogatta az új 

fórum a bevezetését, mert mindenáron – többek között a montreali Diplomáciai Konferenciá-

ról történő kivonulás kilátásba helyezésével327 – biztosítani akarta annak lehetőségét, hogy az 

ország határán kívül, bárhol a világban (még akkor is, ha repülőút az Egyesült Államok terü-

letét egyáltalán nem érintette) az állampolgárait ért baleset bekövetkezése esetében a pereket 
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az Egyesült Államokban lehessen megindítani. Az Egyezmény alkotóinak többsége nem tá-

mogatta az állampolgársági (lex patriae) alapú megközelítést, mégis olyan kompromisszum 

született, amely hasonló hatást váltott ki,328 mert az ötödik fórum az utas elsődleges vagy ál-

landó lakóhelye (lex domicilii) szerinti perindítás lehetőségét biztosította.  

 

A jogalkotó ezzel lehetővé tette, hogy a felperes a kártérítési keresetet – az egyik Szerződő 

Állam területén – ott indítsa meg, ahol a baleset időpontjában: 

– az utas elsődleges vagy állandó lakóhellyel rendelkezett; és  

– ahová vagy ahonnan a légi fuvarozó utasok légi fuvarozására szolgáltatásokat nyújt, 

akár a saját tulajdonában lévő légi járműveken vagy egy kereskedelmi megállapodás329 alap-

ján más légi fuvarozó légi járművén; és 

– amely Állam területén az adott légi fuvarozó az utasok légi fuvarozásával kapcsola-

tos üzleti tevékenységét bérelt vagy a légi fuvarozó saját tulajdonát képező telepen végzi, 

vagy egy másik olyan légi fuvarozó végzi, amellyel kereskedelmi szerződést kötött (33. cikk 

2.). 

 

Az Egyezmény értelmében az elsődleges és állandó lakhely az utasnak a baleset időpontjában 

meglévő fix és állandó tartózkodási helyét jelenti. Az állandó és fix tartózkodási hely meglétét 

a felperesnek kell a bíróság előtt minden kétséget kizárólag bizonyítani. Nem elég egy adott 

országban néhány hónapot tölteni, hanem életvitelszerű tartózkodásra van szükség és a bíró-

ság csak ennek tényét köteles a joghatóság megállapításakor figyelembe venni.  

 

Rahila Razi kontra Qatar Airways ügyben330 az utas Karacsiból (KHI) – Dohában (DOH) 

történt átszállással – Houstonba (IAH) utazott, majd onnan vissza Karacsiba. A tengerentúli 

járaton a légiutas-kísérőtől egy csésze teát kért, de a tálcán kínált forró víz az utasra borult és 

égési sérülést okozott. Az utas a légitársaság ellen az Egyesült Államok bíróságánál adott be 

keresetet, mert az ötödik fórum adta lehetőséget választotta a per megindítására. A bíróság 

azonban a keresetet joghatóság hiányában elutasította. Az Egyezményben megkövetelt felté-

teleknek ugyanis nem felelt meg – az öt évre szóló, az Egyesült Államokba többszöri belé-

pésre jogosító vízummal rendelkező – felperes által Houstonban három és fél hónapnyi eltöl-

tött idő. Az utas helyzetét alapjaiban határozta meg, hogy a Karacsiban vásárolt (3. fórum) 

oda-vissza úti repülőjegyben a rendeltetési hely is Karacsi volt (4. fórum), vagyis felperes a 

hazájába, állandó lakóhelyére (5. fórum) kívánt visszatérni. Az utas Katarban (1–2. fórum) 

vagy Pakisztánban élhet a keresetindítás jogával. 

 

Az Egyezmény szabálya szerint az utas állampolgársága e tekintetben nem számít meghatáro-

zó jelentőségű tényezőnek [33. cikk 3. b)]. Ebből az következik, hogy ha az Egyesült Államok 

állampolgárának az elsődleges és állandó lakóhelye külföldön van, akkor az Egyesült Álla-

mokban joghatóságot az ötödik fórum alapján ez a személy nem fog találni. A bíróság annak 

tényét, hogy az utas elsődleges és állandó lakóhelye valóban a megjelölt hely és azt az utas 

ténylegesen életvitelszerűen használja, gondosan és alaposan megvizsgálja. 
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Hornsby kontra Lufthansa German Airlines ügyben331 a felperes utas Frankfurtból (FRA) 

úton Los Angelesbe (LAX) az utazómagasságon fellépő erős turbulencia következtében ba-

lesetet szenvedett. A felperes oda-vissza úti repülőjegyet vett, amelyben rendeltetési hely-

ként, az utazás végcéljaként Frankfurtot jelölte meg. A károsult az Egyesült Államok állam-

polgáraként hazájában kívánta kárigényét érvényesíteni. Mivel az utas szinte egész életét 

Kaliforniában töltötte, de a baleset időpontjában Németországban lakott és dolgozott felme-

rült a kérdés, hogy van-e az Egyesült Államoknak joghatósága. Az eljárás során bebizonyo-

sodott, hogy felperes adó- és társadalombiztosítási száma, bejelentett lakása (kaliforniai há-

zát két évvel korábban eladta), és még háziállatai is németországi otthonában várták. A bíró-

ság előtt egyértelművé vált, hogy a felperes mindenféle bizonyítás ellenére többet tartózko-

dott életvitelszerűen Németországban, mint az Egyesült Államokban. Ugyanakkor a bíróság 

azt is mérlegelte, hogy felperes rendszeresen visszajárt hazájába (jogosítványát megújította, 

szavazáson távolmaradását bejelentette, postafiókja volt és adóbevallást is tett), de a legfon-

tosabb, hogy sohasem szándékozott Németországban letelepedni. Ennek tényét a bíróság 

bizonyítottnak találta, így mindent mérlegelve úgy határozott, hogy a felperes otthona Kali-

fornia, így követelését peres úton hazájában érvényesítheti. 

 

Nyilván az Egyesült Államok állampolgárainak a többsége életvitelszerűen a hazájában lakik, 

így védelmük a nemzeti bíróságok által biztosított. A nemzeti bíróságokhoz való hozzáférés 

védelme minden olyan személyre is kiterjed, akik állandó lakóhellyel rendelkeznek az Egye-

sült Államokban, de nem amerikai állampolgárok. A szabály más nemzetek állampolgárait is 

előnyös helyzetbe hozza saját hazájukban, mert bárhol is történjen a baleset, a károsult hazai 

bíróság előtt érvényesítheti kárigényét (amennyiben elsődleges és állandó lakóhelye ott van). 

A helyi bíróság előnye még, hogy a teljes kártérítéskor kiszámítandó összeget leginkább ez a 

szint tudja a helyi életviszonyokhoz, az életszínvonalhoz és más egyéb körülményekhez igazí-

tani. 

 

Az ötödik fórum egyben teret enged az angolszász jogban régen elterjedt ún. forum non 

conveniens gyakorlatnak, amely teret enged az államok bíróságaiknak, hogy joghatóságuk 

megléte esetében se járjanak el, ha a jogvita az ügy minden körülményére tekintettel egy má-

sik, ugyancsak joghatósággal rendelkező bíróság előtt sikeresebben lefolytatható, vagy a bíró-

ság a jogvita eldöntésére alkalmasabb. Alkalmasabb, mert könnyebb a bizonyítékokat besze-

rezni, a tanúkat meghallgatni, az irányadó jogot kiválasztani, költséghatékony és kevesebb 

adminisztrációval jár. Ilyen esetben a bíró mérlegel és megkéri a jogvita felperesét, hogy a 

keresetet másik bíróságnál nyújtsa be, vagy a bíró saját hatáskörben az eljárás lefolytatását az 

általa kiválasztott bíróságnál kezdeményezi. Ha a bíró nem jár sikerrel, akkor az ügyet végül 

neki kell elbírálnia.  

 

Egy biztos: a károsult mindig talál az ügyben eljáró bíróságot, mert a rendszer logikája arra 

épül, hogy szükségképpen lesz olyan állam, amely joghatósággal rendelkezik. Ha a károkozó 

felelőssége megállapításra kerül, a felelősségre vonást nem kerülheti el. Ha egy adott állam 

joghatósággal rendelkező bírósága vagy más szervei eljárhatnak a lényeges külföldi elemmel 

rendelkező ügyben, ez nem jelenti azt, hogy a jogeset megoldásában az illetékes állam anyagi 

jogát kell majd alkalmazni. Az eljárási kérdésekben viszont annak a bíróságnak a joga érvé-

nyesül, amely bíróság az ügyet birtokolja (33. cikk 4.). 

 

Mivel a felperes maga választhatja meg az eljáró fórumot, ezért lényeges szempont a több, 
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egymás mellett fennálló joghatóság kiválasztásában, hogy a jogosult ott indítsa a pert, ahon-

nan kárának a legnagyobb anyagi megtérülésére van lehetősége. Az előnyösebb jogi vég-

eredmény valószínűsíthetősége kialakította a párhuzamos fórumok közötti válogatást, az ún. 

forum-shopping (a legkedvezőbb jog kiválasztásának) intézményét. A légijogra szakosodott 

ügyvédek tudják, hogy hol lehet a legnagyobb kártérítési összeget megszerezni, ezért a kere-

setet a joghatósági fórum adta lehetőségekkel élve a legalkalmasabb és egyben „nagyvona-

lúbban” ítélkező bíróságnál adják be.  

 

Az Egyezmény ezt a lehetőséget annyiban korlátozza, hogy csak olyan bíróság állapíthatja 

meg a joghatóságát, amelynek állama eleve az Egyezményhez csatlakozott. A légi fuvarozásra 

vonatkozó főbb jogszabályok egységesítésével az adott ügyben eljáró bármely bírói fórum 

ugyanazon szabályok szerint fog eljárni. A konkrét ügy megítélésére irányadó jog meghatáro-

zása többé nem függ az eljáró fórumtól, annak kollíziós szabályaitól, mivel az azonos kapcso-

lódó szabályok az adott ügyben – bármely fórum kezében legyen is az – ugyanahhoz a jog-

rendszerhez vezetnek, így a felperes minden eljáró fórum előtt hasonló eljárásra számíthat. 

Ezen felül a jogalkotó kifejezetten tilt minden olyan kikötést vagy a kárt megelőzően kötött 

minden olyan külön megállapodást, amelyben a felek akár az alkalmazandó jog meghatározá-

sával, akár az illetékesség szabályainak a megváltoztatásával az Egyezményben lefektetett 

szabályok megsértését célozzák. A fuvarozási szerződésben az ilyen írásos kikötések vagy 

megállapodások semmisek és érvénytelenek (49. cikk). 

 

Tekintettel arra, hogy nemzetközi szinten egységes kárfelelősségi szabályozás a légi jármű-

gyártók és a légiforgalmi irányító szolgálatok (ANSP) tekintetében nem jött létre, ezért eze-

ken a területeken a forum-shopping jelenség kiemelten jelen van. Az ügyvédek a varsói rend-

szerben mindenkit a tárgyalóteremben akartak tudni, mert további forrásokat kerestek a kár 

enyhítésére. Jó példa erre, hogy ha az Egyesült Államokban gyártott repülőgépet valamilyen 

műszaki hiba miatt szerencsétlenség ért, akkor a balesetet szenvedett utasok ügyvédei – a lé-

gitársasági kárfelelősségen felül – minden lehetőséget megragadtak a gyártói termékfelelősség 

érvényesítése címén a per indítására. Ha például a baleset a légi jármű vagy egyes alkatrészei 

meghibásodásából eredt, és ez a meghibásodás visszavezethető volt a gyártásra, összeszere-

lésre, javításra vagy tervezésre, akkor termékfelelősség jogcímén a légi jármű gyártóját fele-

lősség terhelte. Ugyanúgy, ha a légi jármű hajtóműve leállt és abból keletkezett a baleset, a 

károsultak a hajtómű gyártóját perelték be. (A légi járművet gyártó cégek nem adnak garanci-

át a hajtóművekre, mert nem ők gyártják azokat.) 

 

A török légitársaság Párizs (CDG) London (LHR) között közlekedő 981-es járatának DC 10-

es típusú repülőgépének a törzséből a baloldali rakodóajtó 1974. március 3-án kiszakadt. 

Ennek következtében a szélestörzsű repülőgép 4000 méter magasságban irányíthatatlanná 

vált és az Ermenonville erdőbe zuhant, ahol felrobbant. A repülőgépen tartózkodó 346 sze-

mély mind életét vesztette.332 A balesetet a rakodóajtó hiányos tervezése és a konstrukciós 

hibája, valamint a párizsi földi kiszolgáló személyzet hibája – a rakodóajtó rossz bezárása – 

okozta. A légi fuvarozó korlátozott kárfelelősségi helytállása következtében azonban nem 

volt érdemes a török légitársaságot nagyobb összegre perelni. A brit károsultak ügyvédei a 

légi járművet gyártó vállalat felelősségének a megállapítása céljából ezért az Egyesült Álla-

mokban pereltek. A cél az volt, hogy bizonyítást nyerjen: a légi járművet készítő cég a rak-

térajtó zárszerkezetét rosszul tervezte.333 Az ügyvédek jól tudták, hogy a repülőgépet gyártó 

cég felelősségéhez Amerikában abszolút felelősség és hiba bizonyítása esetében termékfele-
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lősség címén nagyobb kártérítési összeg megállapítása fűződik. Végül a britek egy csoportja 

elérte, hogy az ügy kaliforniai bíróság elé kerüljön, ahol megállapítást nyert a gyártó felelős-

sége, így a katasztrófában elhunyt utasok után a repülőgépet gyártó McDonnell Douglas és 

General Dynamics amerikai cég egyezség alapján – a légitársasági kompenzáción felül – 68 

millió dollárt fizetett ki.334 

 

A varsói rendszerben népszerű, a légi járműveket gyártó cégek ellen irányuló perek gyakorla-

tának a Montreali Egyezmény – a légi fuvarozói korlátlan felelősség megállapításával – gátat 

szab. A Varsói Egyezmény államai lényegében abban voltak érdekeltek, hogy a közérdeket 

szolgáló, születőben lévő légi közlekedési iparágat védjék, ezért korlátozott felelősséget biz-

tosítottak a légi fuvarozók számára. Azóta a világ sokat változott, az iparág megerősödött és 

kevésbé szorul védelemre, vagy – árnyaltabban fogalmazva – másfajta védelemre szorul. Míg 

a korlátozott kárfelelősség korszakában a felperesek az alacsonynak ítélt és valóban alacsony 

légi fuvarozói kártérítés kiegészítése céljából más érintett cégeket is bevontak a felelősségi 

láncolatba (a potenciális fizetők sorába), addig az Egyezmény új szabályának köszönhetően 

erre már nincs szükség, mert a légi fuvarozók az utast ért balesetek eseteiben az utas (vagy 

hozzátartozó) által bizonyított kár teljes mértékben történő megtérítésére kötelezettek.  

 

9.4.2. A nemzetközi fuvarozás fogalmi körének sajátos jogalkotói értelmezése 

A légi fuvarozói felelősség kiterjed a személyek, a poggyász vagy áru minden olyan nemzet-

közi fuvarozására, amelyet légi jármű díjazás ellenében végez. (1 cikk 1.) A fuvarozás a tevé-

kenység természetéből adódóan nemzetközi és belföldi fuvarozásra osztható fel. Az Egyez-

mény kizárólag a nemzetközi légi fuvarozásra terjed ki, a belföldire nem. A nemzetközi légi 

fuvarozás fogalmát a jogalkotó az Egyezményben precízen határozza meg, mert az az Egyez-

mény alkalmazhatóságának egyik feltétele. A nemzetközi jelleg megállapításában maga a 

szerződéses jogviszony fennállását bizonyító fuvarozási okmány és a nemzetközi fuvarozás 

pontos meghatározása nyújt segítséget: 

1. A fuvarozási okmány a szerződéses jogviszony első megnyilvánulása és egyben bizonyíté-

ka, amely  

– a repülőjegyet,  

– a poggyász feladásakor a poggyászazonosító címkét; és  

– áru feladásakor a légi fuvarlevelet, valamint az áruátvételi elismervényt jelenti.  

Az utas és a légi fuvarozó között díjazás ellenében létrejött kötelmi kapcsolatot a repü-

lőjegy és a fuvarlevél egyértelműen bizonyítja, és minden kétséget kizáróan mutatja az indu-

lási és rendeltetési helyet, továbbá a közbenső leszállási pontot (pontokat), amelyeknek a fu-

varozás nemzetközivé minősítésében van jelentősége. 

2. A nemzetközi fuvarozás minden olyan fuvarozás, amelynél a szerződő felek megállapodása 

szerint  

– az indulási és a rendeltetési hely – akár a fuvarozás megszakításával – két különböző 

Szerződő Állam területén; vagy  

– az indulási és a rendeltetési hely csak az egyik Szerződő Állam területén helyezke-

dik el, de a megállapodásban egy másik Állam területén lévő közbeeső leszállást irányoztak 

elő, akkor is, ha az az Állam nem tartozik a Szerződő Államok közé (1. cikk 2.). 

 

A légi közlekedésben egyértelműen a határok átrepülése nemzetközi fuvarozásnak minősül, 

mégis ennek ténye az Egyezményben és hangsúlyozottan csak is itt önmagában még nem je-
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lenti a fuvarozás nemzetközivé történő minősítését. Thaiföld például 2017. augusztus 3-án 

csatlakozott az Egyezményhez, de amíg ennek nem volt részese, addig a Bangkok–Budapest–

Bangkok (BKK–BUD–BKK) járaton utazókra nem a Montreali Egyezmény, hanem a thai 

nemzeti jog kárfelelősségi szabályai voltak érvényben, mert a járat nem minősült nemzetközi-

nek. Hogy mi minősül nemzetközinek és mi nem az Egyezmény szabályai szerint, azt csak és 

kizárólag a fuvarozási szerződésben megállapított földrajzi kapcsolódási pontok határozzák 

meg. Például egy oda- és visszaúti (retúr) repülőjegynél a következő földrajzi kapcsolódási 

pontokat kell feltüntetni: 

– indulási hely: az a város vagy repülőtér, amely az első helyen van feltüntetve a repü-

lőjegyen; 

– rendeltetési hely: az a város vagy repülőtér, amely az utolsó helyen van feltüntetve a 

repülőjegyen; 

– közbeeső leszállás: minden olyan város vagy repülőtér, amely az első hely és az 

utolsó hely között van feltüntetve.  

Ha csak egyirányú utazásról van szó: [A] város – [B] város viszonylatában, akkor [A] 

város jelenti az indulási helyet, [B] város pedig a rendeltetési helyet.  

Ha oda- és visszaúti járatról van szó: [A]–[B]–[A] útvonalon, akkor [A] város jelenti 

az indulási helyet és egyben a rendeltetési helyet is, mert [A] városból indul az utas és oda 

érkezik,335 miközben a közbeeső leszállási hely [B] város repülőtere lesz. (A közbeeső leszál-

lási hely több földrajzi kapcsolódási pont is lehet, ha a repülőjegyben több leszállási, átszállási 

pont van megnevezve.)  

 

Az indulási és a rendeltetési hely kulcsfontossággal bír. Lényeges szempont még, hogy a fenti 

példát megértsük: [A] város országa csatlakozott a Montreali Egyezményhez, ugyanakkor [B] 

város országa nem.  

 

Mindezek következtében az Egyezményben használt meghatározás alapján:[A] város és [B] 

város között csak az odaúti repülőúton ([A]–[B] vagy külön [B]–[A] relációban) a fuvarozás 

nem minősül nemzetközinek; 

[A] város – [B] város – [A] város közötti oda-vissza úti repülőúton a fuvarozás nem-

zetközinek minősül; 

[B] város – [A] város – [B] város közötti oda-vissza úti repülőúton a fuvarozás ugya-

nakkor már nem minősül nemzetközinek. 

 

Az egységesítésnek a legszélesebb körben történő elérése érdekében a jogalkotó merész lé-

péssel az Egyezmény hatályát – bizonyos körülmények fennállása esetén – kiterjesztette azon 

nemzetközi fuvarozásokra is, amelyek az Egyezményhez nem csatlakozott államok területeire 

irányulnak (1. cikk 2.). Jelen esetben [A]–[B]–[A] útvonalon közlekedő járat, függetlenül at-

tól, hogy [B] város országa nem csatlakozott az Egyezményhez, nemzetközi fuvarozásnak 

minősül. Még abban az esetben is, ha a káresemény [B] város országának területén következik 

be, vagy a fenti járatot az Egyezményhez nem csatlakozott ország légitársasága, saját sze-

mélyzettel repüli és a gép fedélzetén csak és kizárólag [B] város országnak az állampolgárai 

tartózkodnak. E körülmények ellenére az Egyezmény lesz az irányadó, mert egyáltalán nem 

számít az utasok állampolgársága, a káresemény bekövetkezésének a földrajzi helye vagy a 

járatot teljesítő légitársaság üzleti székhelye, telephelye, vagy a repülőgép bejegyzésének ál-

lama, és az sem, hogy a járat menetrendszerűen vagy nem menetrendszerűen üzemel. Csak 

egy szempont számít: a fuvarozási okmányban megjelölt földrajzi kapcsolódó pontok által 

megjelölt útvonal. Pontosan ez a konkrétan meghatározott útvonal minősülhet az Egyezmény-
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ben meghatározott kritériumok szerint nemzetközi vagy nem nemzetközi fuvarozásnak. A 

fuvarozás nemzetközi jellege pedig kulcskérdés, mert ez az Egyezmény alkalmazhatóságának 

egyik alapfeltétele.  

 

19. ábra. Nemzetközi légi fuvarozás 

 

 
 

Ha a csatlakozott ország légi járműve leszáll az Egyezményhez nem csatlakozott államban, 

majd továbbrepül egy másik az Egyezményhez csatlakozott államba, akkor az Egyezmény 

alkalmazandó. A fuvarozás az Egyezmény rendelkezése szerint ekkor nemzetközinek minő-

sül, mert például [A]–[B]–[C] útvonalon a rendeltetési helyként megjelölt [C] város országa 

csatlakozott az Egyezménynek. 

 

20. ábra. Nem nemzetközi légi fuvarozás 

 

 
 

Az Egyezmény értelmében önmagában a belföldi fuvarozás nem minősül nemzetközinek. Az 

Egyezmény alapján ugyancsak nem minősül nemzetközinek a fuvarozás, ha egy Szerződő 

Állam területén lévő két pont között közlekedő fuvarozó, egy másik állam területén úgy száll 

le, hogy a közbeeső leszállás kikötésére a felek között nem került sor (1. cikk 2.). Ha a légi 

jármű belföldi fuvarozást végez, de műszaki, időjárási vagy más rendkívüli okok (például 

gépeltérítés, orvosi segítségnyújtás) miatt leszállni kényszerül egy másik állam területén, an-

nak fuvarozása továbbra is belföldinek minősül, mert a leszállás helye nem a felek által a 

szerződésben előre közösen kikötött közbeeső állomás.  

 

A fuvarozás nemzetközi jellegének a megvizsgálása akkor veszítené el a jelentőségét, ha az 



164 

 

összes ICAO tagállam csatlakozna az Egyezményhez, ami persze utópia. Mivel ennek bekö-

vetkezése egyhamar nem valószínű, továbbra is előfordul majd, hogy egy és ugyanazon jára-

ton utazó két személy kártérítési ügyében, annak függvényében, hogy milyen útvonalra szól a 

repülőjegyük – a személyek állampolgárságára és az üzemelő légitársaság nemzeti hovatarto-

zására tekintet nélkül – egymástól eltérő kárfelelősségi szabályok lesznek irányadóak.  

 

Például az az utas, aki [A]–[B]–[A] útivonalat tartalmazó repülőjeggyel utazik, a [B] városból 

történő visszaút során nagy eséllyel együtt utazhat egy olyan utassal, aki [B]–[A]–[B] útvo-

nalra vagy éppen csak [B]–[A] relációban vásárolt repülőjeggyel utazik (az első utas visszafe-

lé tart [B] városból [A] városba, míg a másik utas éppen most indul [A] városba). A két utazó 

baleset esetén – még akkor is, ha ugyanolyan sérülést szenvednek – eltérő kártérítésre lesz 

jogosult, a visszautazó utas a fuvarozás nemzetközi jellege miatt a Montreali Egyezmény 

alapján, míg a [B] városból induló utas [B] város országának nemzeti szabályai szerint.  

 

Lehet olyan helyzet is, hogy egy mellettük ülő másik utas esetében a Varsói egyezményt kell 

majd alkalmazni, mert ez az utas olyan államba repül tovább esetünkben [A] városba történt 

leszállása után, amely ország a Varsói egyezményhez csatlakozott, de a Montreali Egyez-

ményhez még nem. Könnyű belátni, hogy elfordulhat: a kisebb sérülést szenvedett utas nagy-

ságrendekkel több kártérítésben részesülhet, mint a meghalt utas örököse. Ezért fontos, hogy a 

Montreali Egyezmény elérje célját és valóban „uralkodjon”, mert szabályai képesek valódi 

egységet kovácsolni az ugyan az egyre több csatlakozás miatt egyre kevésbé, de még mindig 

szétszabdalt kárfelelősségi rendszerben. 

 

A Montreali Egyezmény helyet hagy a nemzeti jognak, a precedens értékű esetjognak, az 

IATA határozatoknak, mert csak a legfontosabb kérdésekben kívánja egységesíteni a légi fu-

varozók kárfelelősségi rendszerét. Ugyanakkor az egységes szabályozás világméretű megte-

remtésére csak akkor lesz képes, ha mindegyik, de legalább minél több állam csatlakozik az 

Egyezményhez. 

 

9.4.3. A baleset fogalmának egységes értelmezése 

A légi fuvarozó csak akkor viseli a felelősséget az utas halálának vagy testi sérülésének esetén 

bekövetkezett kárért, ha a halált vagy a sérülést okozó baleset a légi jármű fedélzetén, illetve 

valamely beszállási vagy kiszállási művelet közben történt (17. cikk 1.). A felelősség megál-

lapításához az alábbi feltételek együttes teljesülésére van szükség: 

I. baleset történjen; és 

II. a baleset a kárt szenvedett utas halálát vagy testi sérülését okozza; és  

III. a baleset a légi jármű fedélzetén vagy valamely beszállási vagy kiszállási művelet 

közben történjen. 

 

Ha csak egy feltétel vagy valamelyik feltétel fogalmi eleme hiányzik, akkor a légi fuvarozó 

kárfelelőssége nem állapítható meg, ezért fontos a baleset fogalmának a tisztázása. A jogalko-

tó a balesetről szóló rendelkezést a Varsói Egyezményből szinte egy az egyben, kisebb szó-

használati eltéréssel, a rendelkezés lényegi tartalmát nem érintve vette át.336 Ez azt jelenti, 

hogy a Varsói Egyezmény hatálya alatt keletkezett, az utas személyét ért balesetek esetjogi 

rendszerében foglalt bírói útmutatások, precedenssé vált ítéletek mind a mai napig használha-
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tóak, így közvetlen hatást gyakorolnak a Montreali Egyezmény hatálya alatt álló ügyekre, a 

jogalkalmazói gyakorlatra. A balesetből eredő károkozás kimeríthetetlen tárháza az esetjogi 

rendszernek, mert a perek nagy része ebben az ügycsoportban keletkezik.  

 

9.4.3.1. Baleset megtörténte 

Első feltétel: balesetnek kell történnie.  

Az Egyezmény egyik legfontosabb kulcsszava: a baleset. A Varsói Egyezmény eredeti francia 

nyelvű szövegében is a „baleset” megnevezés szerepel. Tekintettel arra, hogy a Varsói 

Egyezmény eredetileg francia nyelven került elfogadásra, ezért a francia nyelvről kellett a 

részes országoknak az egyezmény teljes szövegét lefordíttatni. Értelmezési vitáknál, ennek 

következtében a szakemberek mindig a francia verziót veszik alapul. (Például a „baleset” szó 

esetében a brit angol és az amerikai angol fordítások kissé eltérnek az eredeti szövegkörnye-

zettől.)
337

  

 

Habár a baleset fogalma az Egyezmény súlyponti és egyben legfontosabb eleme, a jogalkotók 

a fogalom meghatározását az Egyezmény szabályalkotási szakaszában elmulasztották meg-

tenni. Annak ellenére, hogy a nemzetközi légijog precedens értékű ítéletei ezt a kérdést az 

államok többségében alapvetően rendezik, az egységes definíció hiánya mégis teret enged a 

tagállamok bíróságainak arra, hogy döntéseikben a baleset fogalmi elemeit kreatívan értel-

mezzék. Az értelmezés minősége lényeges, mert ettől is függ, hogy a konkrét jogvitában a 

bíró az Egyezmény alapján hozza meg-e a döntését. Ugyanis, ha valamilyen oknál fogva a 

bekövetkezett káresemény a bírói megítélés szerint nem tartozik az Egyezményben meghatá-

rozott baleset fogalmi körébe, akkor a keresetet el fogja utasítani.  

 

A Chicagói Egyezmény a légi jármű balesetek kivizsgálásáról szóló 13. Függelékében338 a 

jogalkotó definiálja a baleset jelentését, de ez a meghatározás csak a tagállamok baleset-

kivizsgálási tevékenysége végzésével összefüggésben nyer értelmet. A baleset szó konkrét 

értelmezése során több tényezőt kell figyelembe venni: a légi közlekedés – eleve kockázato-

kat rejtő – veszélyes üzemi jellegét, az írott szabályok mögötti tartalmat, a jogalkotói akaratot, 

a szövegtervezet elkészítése idején fennálló történelmi, gazdasági és társadalmi helyzetet, az 

érintett felek közötti egyeztetéseket és a felvázolt jogi megoldások gyakorlati összefüggéseit. 

Főként az angolszász országok jogászai mindezen tényezőkkel számolva úttörő szerepet ját-

szottak abban, hogy a baleset fogalmát konkrétan meghatározzák.  

 

A baleset általános fogalmát – a világ nagyobbik részén követendő joggyakorlatot teremtve – 

a következő egymást kiegészítő jogesetek formálták. 

 

A DeMarines kontra KLM Royal Dutch Airlines perben339 az Egyesült Államok Legfelsőbb 

Bírósága először hozott olyan ítéletet, amelyben részletesen taglalta a baleset fogalmának 

elemeit, sajátos kritériumait. A felperesek (férj és feleség) 1972 májusában Pittsburghből 

(PIT) indultak Európába a KLM légitársaság charter járatával. A visszaút során a felperesek 

Zürichből (ZRH) Amsterdam (AMS) érintésével repültek Philadelphiába. A baleset Zürich és 

Amsterdam közötti szakaszon történt, amikor DeMarines asszony robbanásszerű fájdalmat 

érzett a fejében. Ennek következtében a beszéde érthetetlenné vált és teljesen eltompult érzés 
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lett rajta úrrá. Az eset után az utas egészségi állapota látványosan megromlott, szervezetében 

tartós egyensúlyzavar alakult ki. A keresetben a felperesek a testi sérülés okait a légi jármű 

légnyomást szabályozó rendszerének működésében és a gyors nyomáscsökkenésben 

(dehermetizáció) keresték és magyarázták. A felperesek mellett további hét utas jelezte, hogy 

az út e szakaszában hasonló problémákkal – főleg kellemetlen fülfájással – küszködtek. A 

KLM ügyvédei ezzel szemben nyolc utast hívtak tanúnak, akik semmit nem éreztek, és a tel-

jes repülőút során mindent a legnagyobb rendben találtak. A KLM szakemberei bizonyították, 

hogy a légi jármű minden berendezése normálisan működött, meghibásodás nem lépett fel. 

 

A DeMarines-ügyben a bíróság kereste a baleset fogalmának a bírói gyakorlatban elfogadható 

értelmezését. Végül arra az álláspontra jutott, hogy a „baleset egy olyan esemény, fizikai kö-

rülmény, amely a dolgok megszokott folyásától eltérően, váratlanul következik be”. Ha a re-

pülőgép fedélzetén bekövetkezett esemény egy várható, szokványos történés, akkor az esetet 

nyilvánvalóan nem lehet balesetként kezelni. Ahhoz, hogy balesetről beszéljünk, a történés-

nek vagy az eseménynek, váratlannak vagy rendkívülinek, valamint előre nem láthatónak kell 

lennie. A légi jármű üzemszerű nyomáscsökkenése nem váratlan történés vagy rendkívüli 

esemény, így az nem számít balesetnek.  

 

Az Air France kontra Valerie Hermien Saks perben340 az utas azért került peres viszonyba a 

francia nemzeti légitársasággal, mert a Párizs (CDG) Los Angeles (LAX) között közlekedő 

járaton a kabinnyomás megváltozása miatt a bal fülére teljes halláskárosodást szenvedett. A 

Legfelsőbb Bíróság kiemelte, hogy a 17. cikk jogi értelmezése során meg kell vizsgálni min-

den olyan körülményt, amely az utas által elszenvedett sérüléshez vezetett. Az út minden 

szempontból átlagos volt, a leszálláskor semmilyen említésre méltó esemény nem történt. Az 

utas nem tett panaszt fájdalmairól és segítséget sem kért a légitársaság személyzetétől, ha-

nem 5 nap múlva az orvosi vizsgálat és a megsüketülés tényének közlése után felkereste az 

ügyvédjét. Akkor felperesként azzal indokolta a bal fülére történt sérülést, hogy a légitársa-

sági karbantartás gondatlan volt és a repülőgép rosszul beállított légnyomást szabályozó 

rendszere hozzájárult a maradandó fülkárosodás kialakulásához. Az Air France jogi képvise-

lői viszontkeresettel éltek341 és az így alperessé vált utastól azt kérték, hogy állítását, misze-

rint a légi járaton a repüléssel összefüggésben balesetet szenvedett, bizonyítsa. Az alperes 

ennek tényét bizonyítani nem tudta.  

 

Az eset egészen egyszerű, mégis történelmi. Nagyobb jelentőséggel bír, mint a DeMarines-

ügy, mert az ítélet indokolásában a baleset szó meghatározására tett bírói kísérlet elérte a cél-

ját és széles körben precedenst teremtett. A jogértelmezés során a bíróság kimondta, hogy a 

balesetnek, amely az utas testi sérülését okozta olyan váratlan vagy szokatlan eseménynek 

kell lennie, amely az utason kívül áll. Ezért lényeges ez az új megközelítés, mert a testi sérü-

lés nem a repülés rendes folyamatában az utas belső reakciójaként jön létre, hanem a baleset 

következtében, mert a baleset a sérülés oka.342  

 

A Brandi Wallace kontra Korean Air perben343 a felperes kártérítési igénnyel fordult a bíró-

sághoz, mert a Korean Air (KE) 61-es járatán Szöulból (ICN) úton haza Los Angelesbe 

(LAX) szexuális zaklatás áldozata lett. Brandi Wallace kisasszony a turista osztályon egy 

                                                           
340

 Air France v. Valerie Hermien Saks, US Supreme Court Reports, 470 U.S. 392, 105 S.Ct. 1338, 84 L. Ed. 2d 

289, 1985. 293–302. o. 
341

 Ha a vádlott (alperes) kifogást emel, e tekintetben felperes lesz belőle (Reus in exceptione fit actor). 
342

 Sakaria v. Trans World Airlines, 8 F.3d 164, 170 (4th Cir. 1993), cert. denied 114S.Ct. 1835, 1994. 
343

 Wallace v. Korean Air, No. 98 Civ. 1039, 1999 WL 187213 (S.D.N.Y.), 1999. 



167 

 

ismeretlen, Kwang-Yong Park koreai utas mellett foglalt helyet. Egymással az út során nem 

kommunikáltak. Három órával a felszállás után az ablak melletti széken mélyen alvó Walla-

ce kisasszony nadrágjának az övét Park úr óvatosan kioldotta, percek eltelte után a hölgy 

nadrággombját sikeresen kigombolta, majd egy kis idő eltelte után a nadrág cipzárját óvato-

san lehúzta. Wallace sértett nem ébredt fel, csak később, mikor Park úr kezével a fehérnemű-

jébe nyúlt. Wallace kisasszony ekkor az elkövetőt keményen megütötte, majd a szorult hely-

zetből menekülve, kiabálva átugrott az előtte levő üléseken. Az eseményt a légiutas-

kísérőknek a sértett azonnal jelezte. A repülőtéri rendőrség Park urat Los-Angelesben letar-

tóztatta. A gyanúsítottat az amerikai büntetőbíróság másik személy részéről „nem fogadott 

szexuális magatartás tanúsítása” bűntettének elkövetésében bűnösnek találta és két év próba-

időre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte. Wallace felperes a légitársaság ellen indított 

kártérítési perben első fokon elutasításra talált. A bíróság döntése szerint az utazás egész 

ideje alatt a személyzet részéről nem volt olyan cselekedet vagy mulasztás, amely a légi jár-

mű üzemelésével összefüggésben indokolttá tenné a baleset megállapítását, és az esemény 

sem számít „a repülés jellemző kockázati tényezőjének”. 

 

Másodfokon a Legfelsőbb Bíróság az eset rendkívüli körülményeire tekintettel azonban meg-

állapította a baleset bekövetkezését. Az indokolás szerint Wallace kisasszony nem tudhatta, 

hogy egy „szexuális ragadozó” mellé ült és azt sem, hogy az „ellenőrizetlenül maradt szexuá-

lis ragadozó a sötétben elszabadul”, ezért az esemény ilyen szemszögből nézve valóban várat-

lan és szokatlan volt. Mivel ez a jogellenes cselekmény önmagában még nem elég a légi fuva-

rozó felelősségének a megállapításához, ezért a felperes ügyvédjei kiemelték, hogy a zaklatás 

hosszabb ideig tartott. Ezzel összefüggésben a műveletet nem lehetett feltűnés nélkül, titokban 

végezni, így azt a személyzetnek észre kellett volna vennie. A személyzet hanyag magatartása 

pedig megalapozta a felperes igényét. Érdekes és elgondolkodtató, hogy a légitársaság fele-

lősségét megállapító ítélet ellenére az elsőfokú döntés indokolása lett egy újabb állomása a 

jogértelmezésnek, mert az abban tett megállapítás a baleset értelmezését segítette.  Ennek 

alapján az utasnak az utassal szembeni cselekedete, támadása (verekedés, becsületsértés, jelen 

esetben zaklatása) nem minősül balesetnek, mert ezek a cselekmények nem a repülés jellemző 

kockázati tényezői.  

 

A Husain kontra Olympic Airways perben tovább bővült az előző jogesetben meghatározott 

baleset fogalmi köre és a repülési tevékenységgel összefüggésben további lényeges kitétellel 

gazdagodott, és ezzel kiteljesedett. 

A Husain kontra Olympic Airways ügyben
344

 Dr. Abid Hanson 52 éves utas az Athénból 

(ATH) – New Yorkba (JFK) tartó légi jármű fedélzeten a nagy mennyiségű másodlagos do-

hányfüsttől asztmás rohamot kapott és meghalt. 1998-ban még nem volt minden légijáraton 

betiltva a dohányzás, a gyakorlatban a nemzetközi légijáratokon dohányzó és nemdohányzó 

részlegek közül lehetett választani. (Az Egyesült Államok belföldi légijáratain már 1990 feb-

ruárja óta tiltott a dohányzás, míg a nemzetközi járatokon törvényileg 2000 év nyarától tilos. 

Ma már természetes a füstmentes világ, de akkoriban a dohányzás betiltása óriási vitát és el-

lenkezést váltott ki. A tiltásnak nem repülésbiztonsági okai voltak, hanem egyértelműen a 

másodlagos dohányfüst egészségre káros mellékhatásai, de szempontként felmerült a dohány-

füst által a légi jármű belső terének menthetetlen elszíneződése (sárgulása), a hamutartók tisz-

tításának időigénye és költségei.) Az áldozat felesége, Husain asszony felperesként arra hivat-

kozott, hogy férje a turistaosztályon ugyan a nemdohányzó részen kapott helyet, de az csak 

három sorral volt odébb a dohányzó szekciótól. Tekintettel férje rossz egészségi állapotára, 

Husain asszony háromszor kérte a légiutas-kísérőket, hogy férjét ültessék távolabb a dohány-
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zó résztől, kérése azonban minden alkalommal – a teltházas járatra hivatkozással – elutasítás-

ra talált. A valóságban a járaton 11 üres szék volt és 28 üléshelyet szabadjeggyel utazó légi-

társasági alkalmazottak foglaltak el, így könnyen lehetőség lett volna az utast máshova ültetni, 

de az utasnak is lett volna lehetősége máshova átülni, vagy az utastársakat üléscserére kérni. 

A dohányfüstre allergiás utas állapotát súlyosbította asztmás rohama, akinek életét a fedélze-

ten nyújtott gyógyszeres segítség ellenére sem sikerült megmenteni. A felperes halálokozás 

vádjával keresettel fordult a kaliforniai bírósághoz, amely megállapította a baleset okozását. A 

bíróság 2,8 millió USD kártérítést ítélt meg, amelyet felére csökkentett, mert az utas egészségi 

állapota és magatartása részben ugyan, de hozzájárult a baleset bekövetkezéséhez, így a bíró-

ság 1,4 millió USD kártérítés kifizetésre kötelezte a légitársaságot.  

 

A légitársaság ügyvédei azzal védekeztek, hogy valós fizikai behatásra van szükség a baleset 

bekövetkezéséhez, de ilyen szerintük nem volt. Ugyanakkor a légiutas-kísérő negatív maga-

tartása sem ok a baleset bekövetkezésére, mert nem amiatt halt meg az utas, hanem a másod-

lagos dohányfüsttől, ami nem váratlan vagy szokatlan esemény a dohányzókkal teli, egy lég-

terű nemzetközi légijáraton. A bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy a légiutas-kísérő vissza-

utasító magatartása ellenkezett a légitársaság belső szabályával, továbbá sértette az iparági 

előírásokat, ez pedig nem összeegyeztethető a rendes és elvárt üzemelés követelményével. A 

felperes joggal érezte, hogy a segítség visszautasítása – attól a személytől, aki erre van kiké-

pezve és főként ebből a célból szolgál a légi jármű fedélzetén – olyan váratlan helyzetet te-

remt, amely rajta, az utason kívül áll. Más szóval a balesethez vezető út oksági láncolatában, 

annak összefüggésrendszerében a légiutas-kísérő magatartása egy olyan láncszem volt, amely 

közvetlenül hozzájárult az utas halálához, így a baleset a repülési tevékenységgel összefüg-

gésben következett be. A bíróság ítélete precedenst teremtett. A bíróság a baleset fogalmát 

kiterjesztette. A baleset ennek következtében nemcsak a légi jármű üzemelésének rendellenes 

vagy váratlan eseménye következtében történhet meg, hanem létrejöhet a személyzet rendelle-

nes vagy váratlan cselekményéből eredően is.  

 

9.4.3.2. Baleset fogalma 

A fenti jogesetek és az Egyezmény szabálya alapján balesetnek minősül,  

– a repülési tevékenységgel (az abból eredő kockázattal) összefüggő; 

– az utason kívül álló;  

– olyan váratlan vagy szokatlan; 

– előre nem látható esemény vagy történés; amelynek következtében 

– a kárt szenvedett utas meghal vagy megsérül. 

 

A joggyakorlat szerint az előbbi meghatározásból kiindulva nem minősül tehát balesetnek: az 

utasok közötti verbális vagy fizikai konfliktus, az oldalsó vagy középső sorból kinyúló kézi-

poggyászban megbotlás,
345

 a földön heverő párnában vagy takaróban történő elesés,
346

 bármi-

lyen megcsúszás. Ugyancsak nem baleset az állítható támlájú székekkel okozott kellemetlen-

ség, azonban ha az ülés meglökése (nem erős hátradöntése) következtében az ülés hátoldali 

tálcáján levő forró tea a másik utas ölébe borul, az már lehet baleset. Ilyenkor az utason kívül 

álló, váratlan és szokatlan esemény következik be, ami a repülési tevékenységgel úgy függ 

össze, hogy a tálcán levő teának nem szabadna egyetlen, kisebb lökéstől, rázkódástól kiborul-

nia. Ha ez a tálca hibájának tudható be (és valóban a tálca instabil volt), akkor a repülési tevé-

                                                           
345

 Sethy v. Malév Hungarian Airlines, US District Court, 2d 2012. 
346

 Vanderwall v. United Airlines, Inc., F. Supp. 3d, 2015 WL 309094 (S.D. Fla.) January, 2015. 



169 

 

kenység és a károkozás között a kapcsolat megállapítható, mert a tálcának az a fő funkciója, 

hogy a teát, a felszolgált italokat és magát az ételt megtartsa.
347

 

 

A légitársaság által nyújtott szolgáltatás nem megfelelő minősége és az ebből eredő kényel-

metlenség sem esik az Egyezmény által meghatározott károkozói magatartás körébe. Ahogy 

az sem, ha a fedélzeten például a szokásos kétnyelvű tájékoztatás helyett, az utas által nem 

ismert nyelven történik a kommunikáció,
348

 az utas jogosultságát első osztályról turista osz-

tályra minősítik vissza és ott bedagadt lábra panaszkodik,
349

 vagy az étel-ital felszolgálása 

során probléma áll elő, azok állaga, minősége, vagy az utas allergiája, betegsége és egyéb 

panaszai miatt. Nyilvánvalóan a szolgáltatás minőségével kapcsolatos kárigények nem tartoz-

nak a baleset tárgykörébe még akkor sem, ha az utasnak ebből eredően kára származik (kivé-

ve, ha ezzel összefüggésben ok-okozati viszonyban alakul ki a baleset). A járat túlkönyvelése 

miatt visszautasított utas esetében a légi fuvarozó szerződést szeg, ezért ennek elbírálása nem 

esik az Egyezmény hatálya alá. Ha az utas a kárigényét nem tudja a légitársasággal szemben 

közvetlenül érvényesíteni, akkor perelheti a károkozó légi fuvarozót, de csak a nemzeti jog 

polgári jogi keretei között. Az Egyezmény szerint az utasok, a poggyász és az áru fuvarozása 

esetében bármely kártérítés iránti keresetet, amelyet az Egyezmény, szerződés vagy szerződé-

sen kívüli károkozás vagy bármi más alapoz meg, csak az Egyezmény feltételei és az ebben 

meghatározott felelősségi határösszegek függvényében lehet indítani (29. cikk). Azaz a jogal-

kotó nem tesz különbséget kár és kár között, de annyit megkövetel, hogy az Egyezmény fel-

tételeinek teljesülése esetén és kizárólag az Egyezmény alapján lehessen a kárigényt orvosol-

ni.  

 

Ugyancsak nem minősül balesetnek a kézipoggyász pakolásából eredő derékfájdalom, rándu-

lás és húzódás. A fej fölötti tárolókból az utasra eső tárgyak által okozott sérülések sem esnek 

ebbe a kategóriába, de sok vitát váltanak ki, mert nehéz egységesen megítélni azokat.
350

 A 

körülmények függvényében a bíróság hozhat olyan döntést, hogy balesetnek minősíti azo-

kat.
351

  

 

A Maxwell kontra Aer Lingus ügyben352 a légi jármű megállása után a vámmentes boltban 

vásárolt literes üvegek a felperes utas fejére zuhantak, miután a mellette ülő utas (nem az 

övé volt az alkohol) kinyitotta a fej fölötti tárolórekeszt. A bíróság szerint ez a rendkívüli 

esemény a repülési tevékenységgel összefüggésben történt cselekmény, amely balesetnek 

minősül. Indokolásában a bíróság kifejtette, hogy a légitársaságok előre megmondják, hogy 

mit és milyen méretben vihet az utas a repülőgép fedélzetére, repülésbiztonsági és 

utaskényelmi szempontoktól vezérelve. A bepakolás a személyzet felügyelete alatt történik, 

akik segítenek az utasoknak a rekeszekbe történő bepakolásban, és felszállás előtt lecsukják 

a nyitva maradt tárolóajtókat. A légiutas-kísérő kérheti az utast, hogy máshova tegye kézi-

poggyászát, de ő maga is elhelyezheti, ha annak mérete, vagy egyéb tulajdonsága azt indo-

kolja, még ha ezt a személyzet nem is mindig teszi meg. A légitársaság lehulló tárgyakra 

történő figyelmeztetése előírás, egyszerű rutinművelet, amely önmagában nem védi meg a 

légitársaságot a kárfelelősségi helytállás alól. Csak akkor nyújt védelmet a légi fuvarozónak 
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az utassal szemben, ha az utas a tároló felnyitásakor saját magában okoz kárt,353 de akkor 

már nem mindig, ha az utas hanyagsága miatt egy másik utas szenved ilyen jellegű kárt. A 

kárt szenvedett utas számára nyilván váratlan és szokatlan a történés, mert általában az em-

berek nem gondolnak arra, hogy egy repülőgép fedélzetén fog a fejükre esni valami. 

 

Ugyancsak nem minősül balesetnek, ha az utas nem követi a személyzet utasítását, például 

nem csatolja be a biztonsági övet, amikor az kötelező, mert a búcsúzáskor, a vonaton még 

életszerű ablaktól ablakig haladó integetéshez hasonlóan a repülőgép folyosóján mozgásba 

lendül, és egy enyhébb fékezésnél elveszti egyensúlyát, ennek következtében megsérül. Eb-

ben az esetben a bíróság a sérült utas keresetét elutasítja, mert bizonyított, hogy az utas ha-

nyagsága okozta a kárt és a légitársaság „minden szükséges intézkedést megtett a kár megelő-

zése érdekében”. Nem történt baleset akkor sem, amikor az utas a bekapcsolt biztonsági övek-

re figyelmeztető tábla ellenére nem kötötte be magát, felállt és az akkor még nyitott ajtóhoz 

sietett egy integetés erejéig. Az integetés közben azonban kilépett a levegőbe, mert nem látta, 

hogy az utaslépcsőt a földi kiszolgáló személyzet már eltolta. Az Egyezmény értelmében nem 

történt baleset, annak ellenére, hogy az utas lábát törte és kórházba került.
354

  

 

Ellenben, ha a személyzet közvetlen vagy akár közvetett módon közrejátszik a váratlan és 

szokatlan esemény kialakulásában, például a légiutas-kísérő többször, bőségesen alkoholt 

szolgál fel az utasnak (repülésbiztonsági okból csak a fedélzeten felszolgált alkoholos ital 

fogyasztható), aki ezután illuminált állapotban elkezdi a mellette ülőt csókolgatni, száját ha-

rapdálni, ezzel testi sérülést okozva, akkor az eset a baleset fogalmi körébe tartozik. Ilyenkor 

a személyzet egyértelműen nem tartotta be a szigorú előírásokat és ennek a hanyag magatar-

tásnak következtében az utas jogellenes magatartást tanúsított, amely már a repülési tevé-

kenységgel összefüggést mutat.
355

 Ha a személyzet egyik tagja a cselekvőképességét hátrá-

nyosan befolyásoló alkohol, kábítószer, vagy bármilyen más bódultságot kiváltó anyag hatása 

alatt végzi munkáját, és ez a tényállás megállapítása során bizonyítást nyer, akkor minden 

esetben a bíróság a baleset tényét, és – a büntető és munkajogi következményeken túl – a légi-

társaság kárfelelősségét fogja megállapítani. A légi közlekedés biztonsága szempontjából 

döntő fontosságú tevékenységet ellátó személyzet nem szegheti meg kötelezettségét, mert 

ezzel könnyen veszélyhelyzetet teremt, amelynek már a gondatlan elkövetési alakzata is bün-

tetendő.  

 

Egyértelműen a repülési tevékenységgel függenek össze azok a balesetek is, amikor a repülő-

gép kényszerleszállásakor sérülnek meg utasok (például kifogy az üzemanyag, mert a pilóták 

megtakarítás céljából kevesebbet tankoltak, hogy kevesebb súlyt vigyenek magukkal, vagy a 

repülőgép orrfutója nem nyílik ki és ezért habbetonra szállnak le stb.). 

 

A baleset fogalmi körén kívül esik a potyautasok halála vagy testi sérülése. A potyautasok 

leggyakrabban a repülőgép csomagterében „foglalnak helyet” vagy a repülőtér biztonsági 

rendszerét kijátszva az utastérben, de az is megtörtént, hogy a repülőgép futómű- szekrényé-

ben bújtak el (az esély a túlélésre ebben az esetben hosszabb járatoknál gyakorlatilag nulla). A 

potyautassal történt baleset elbírálásakor – szerződéses jogviszony hiányában – az Egyez-

mény nem alkalmazható. 
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9.4.3.3. Utas egészségi állapota 

A légijáratokon napi szinten fordul elő valamilyen betegségből eredő esemény, amely nem 

meglepő, hiszen átlagban jóval több, mint 1 millió utas tartózkodik a nap minden percében a 

levegőben (csak naponta 9 millió utas és 17,5 milliárd USD értékű áru szállítása történik 

100 000 légijárattal a levegőben).
356

 Évente átlagosan a légi jármű fedélzetén ezer utasnál
357

 is 

többen halnak meg valamilyen szív- és érrendszeri esemény (főként szívinfarktus vagy agy-

vérzés) következtében. A légitársaság felelősségi körébe ezek a balesetek nem tartoznak bele. 

A légi fuvarozó egyébként sem rendelkezik az utas egészségi állapotával kapcsolatban megfe-

lelő információval, és a személyzettől sem várható el, hogy az utasokat az út előtt „megvizs-

gálja” és a „látlelet” függvényében intézkedjen. 

 

A Fülöp kontra Malév Hungarian Airlines perben358 a felperes kártérítési igénnyel fordult a 

bírósághoz, mert a Malév 090-es Budapest (BUD) – New York (JFK) járatán szívinfarktust 

kapott, ezzel összefüggésben maradandó szívizom-károsodást szenvedett, és életét hármas 

szívritmus-szabályozó beépítésével tudták csak az orvosok megmentetni. A felperes szerint 

szívrohama és erős fájdalmai ellenére a parancsnokpilóta nem hajtott végre kényszerleszál-

lást és a személyzet nem követte megfelelően az ilyen vészhelyzet kezelésére előírt, a nem-

zetközi szabványokban és a Malév belső szabályaiban foglalt előírásokat. A repülőgép a brit 

partok felett repült, amikor az utas mellkasában erős fájdalmat érzett, tudta, hogy nagy baj 

van, mert négy évvel előtte már volt ilyen esete, így konkrét tapasztalattal rendelkezett a 

tünetekről. A gépen az utasok között egy orvos is utazott, aki a beteget ellátta, a vérnyomását 

rendben találta, ezért fájdalomcsillapító beadásával enyhítette panaszait. Az utas jobban lett, 

később azonban az út során többször jelentek meg szívtáji fájdalmai, de a parancsnokpilóta 

az orvossal és a személyzettel történt konzultáció után úgy döntött, hogy nem szakítja meg 

az utazást. A leszállás után az utast azonnal kórházba szállították, és ott megállapították, 

hogy szívinfarktusa volt, ezért rajta életmentő szívműtétet hajtottak végre. A bíróság ítéleté-

ben kimondta, hogy a szívinfarktus nem esik a 17. cikkben megállított baleset fogalmi köré-

be, a járat személyzete pedig minden szükséges intézkedést megtett, amely az adott helyzet-

ben ilyenkor elvárható. Az utas egészségi állapota csak az utas előtt ismert, ráadásul a szív-

infarktus nem a repüléssel összefüggésben keletkezett, így a légitársaság felelősségét az 

ügyben nem lehet megállapítani.  

 

A személyzet közül kiemelkedő jogállása a parancsnokpilótának van, aki parancsnoksága 

ideje alatt a légi járművön a repülés biztonságával kapcsolatos minden kérdés végső eldönté-

sére jogosult.359 A légi jármű parancsnoka felelős a légi járműnek a repülés szabályok szerinti 

üzemeléséért, akár maga vezeti a repülőgépet, akár nem [a repülőgépet általában felváltva 

vezetik a pilóták (az egyik az odaúton, a másik a visszaúton), hogy mindketten gyakorlatban 

maradjanak]. 

 

A parancsnokpilóta – az utas egészségi állapotával összefüggésben – köteles:  

a) a légi jármű fedélzetén megbetegedett vagy balesetet szenvedett személy elsőse-

gélynyújtásról gondoskodni, továbbá – ha szükséges és indokolt – az első erre alkalmas repü-

lőtéren leszállni és a beteget gyors orvosi ellátás céljából egészségügyi szervnek átadni; 

b) a légi járművön történt születésről, elhalálozásról, balesetről és az ezzel kapcsolatos 

intézkedésekről jegyzőkönyvet készíteni; 
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c) a légi járművön történt elhalálozáskor – a hatóság részére történő átadásig – az el-

hunyt ingóságainak a megőrzéséről gondoskodni. 

 

A repülési szabályoktól a parancsnokpilótának joga van eltérni, de csak abban az esetben, ha 

az eltérés a repülésbiztonság megtartása érdekében feltétlenül szükséges és indokolt. Így jo-

gában áll arról is dönteni, hogy az eset összes ismert körülményét mérlegelve a légi jármű 

útját megszakítva leszálljon a legközelebbi repülőtéren, vagy sem. 

 

A Rónai kontra Delta Airlines ügyben360 a felperesnek a Delta légitársaság Budapest (BUD) 

– New York (JFK) járatán keletkezett kárigénye. A Fülöp kontra Malév jogesetben tárgyalt 

hasonló helyzet alakult ki a légi jármű fedélzetén azzal a különbséggel, hogy az utas nem 

kapott tényleges szívinfarktust. Mindezek ellenére a felperes állítása szerint maradandó testi 

károkat és lelki traumát szenvedett el, mert a gyors orvosi beavatkozás elmaradt annak kö-

vetkeztében, hogy a parancsnokpilóta kényszerleszállással az utat nem szakította meg. A 

mentális károsodás, a lelki problémák azonban nem esnek a 17. cikkben megállított baleset 

fogalmi körébe, ahogyan a bíróság a felperes keresetét elutasító ítéletében fogalmazott.  

 

Bárhogy is döntsön a kapitány, az utas testi sérülésével nem járó, önmagában fellépő, pszichi-

kai, lelki problémák, viselkedési zavarok egyike sem vonja maga után a légitársaság kártéríté-

si kötelezettségét. Az Egyezmény szabályai az utasok egészségi állapotára vonatkozóan kárfe-

lelősséget ugyancsak nem keletkeztetnek, mert az utas fizikai és mentális kondíciójával össze-

függő váratlan események: a szívinfarktus, asztmás roham, tüdőembólia, agyvérzés,361 mély-

vénás trombózis stb., nem a repülés jellemző kockázati tényezői, így balesetnek nem minősül-

nek. Még az sem minősül balesetnek, ha a légi járműről hiányzik a fuvarozó hibájából az Au-

tomata Külső Defibrillátor (AED), amely a hirtelen történő keringésmegállás esetén életmentő 

eszköz lehet.362 

 

Egyre gyakoribb probléma az előbb felsoroltak közül a hosszú repülőutakon elterjedt mélyvé-

nás trombózis (DVT). A kontinenseken átívelő utazásokat a modern repülőgépeknek köszön-

hetően a XXI. században már direkt (non-stop) járatok teljesítik. A sokszor 13–15 órás repü-

lési időtartam alatt az utasok szabad mozgásukban korlátozottak, és ez annyiban jelent kocká-

zatot, hogy a hosszan tartó ülő helyzet bizonyítottan megnöveli elsősorban a mélyvénás trom-

bózis kialakulásának esélyét. (Már a II. világháborúban az Egyesült Királyságban megfigyel-

ték, hogy a légitámadás ideje alatt az óvóhelyeken az ülő emberek esetében ötször nagyobb 

eséllyel alakult ki trombózis, mint azoknál, akik a hálóhelyeken feküdtek.)
363

  

 

A légnyomás és a páratartalom alacsony értéke (10%) valamint a magas kabinnyomás relatív 

oxigénhiányos állapotot (hypoxiát) okoz, és ez az alsó végtagokon számos komplex biokémiai 

változásokat indukál.
364

 A többórás ülés következtében a lábak vérkeringése lelassul, és a 

visszerekben pang a vér. A leginkább veszélyeztetettek az idős emberek, a várandós anyák, a 

szív- és érrendszeri betegségben szenvedő betegek, akik esetében könnyen alakulhat ki trom-
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bózis. A polgári légi közlekedésben nagy számban születtek
365

 jogesetek és váltak ismertté 

„turistaosztály szindróma” néven.  

 

A D. Wrobel kontra Air France perben366 a felperes Róma (FCO) – Párizs (CDG) – San 

Francisco (SFO) – Portland (PDX) útvonalon utazott. A repülési idő ezeken a járatokon ösz-

szesen 18,5 óra. A felperes a CDG–SFO szakaszon agyvérzést kapott, amelyet a tervezettnél 

hosszabb utazással (3 órával valóban később érkezett meg a járat a célállomásra) és a fedél-

zeten mozgásban való korlátozottságával indokolt, ezért 180 902 eurót és 20 centet (152 000 

SDR) továbbá a peres és más költségek megfizetését követelte a légitársaságtól erkölcsi és 

biológiai károkra hivatkozva. A bíróság szerint kétségtelen, hogy a hosszú távú járatokon az 

órákon át ülőhelyzetben való tartózkodás fokozza a betegségek kialakulásának kockázatát, 

de a rendellenességek megjelenéséhez hozzájárulhat az utas akkori egészségi állapota, eset-

leges alkoholos befolyásoltsága vagy nyugtatószerek fogyasztása, a múltban bekövetkezett 

hasonló jellegű orvosi beavatkozást igénylő történések továbbá azok szövődményei. A római 

bíróság úgy találta, hogy az utas nem tudta minden kétséget kizáróan bizonyítani az ok-

okozati összefüggés fennállását az elszenvedett sérülés és a késés következtében hosszabbá 

vált utazás között, így a keresetet ténybeli és jogi megalapozatlanságra hivatkozva elutasítot-

ta.367 

 

A mélyvénás trombózis egyértelműen a hosszú és monoton ülés következtében alakul ki, de 

nem a repülési tevékenységgel összefüggésben. Márpedig ha nem a repülés a gyökere az 

egészségügyi problémának, akkor logikusan felelősségre vonást sem eredményezhet. A légi 

fuvarozó a repülésbiztonságért, míg az utas egészsége szempontjából önmagáért felel. Az utas 

és orvosa tudja csak megnyugtatóan eldönteni, hogy a repülés milyen hatással lehet az illető 

egészségi állapotára. A légitársaság annyit tehet, hogy a hosszú repülőút során az utasokat 

figyelmezteti a testmozgás fontosságára, és az ingyenes, mindenki számára elérhető fedélzeti 

magazinokban a kockázat minimalizálása érdekében speciális, akár ülő helyzetben végezhető 

mozgásgyakorlatokat tesz közzé. Amennyiben a légitársaság az ilyen jellegű kockázatokra 

figyelmeztetést a repülőút során nem tesz, vagy azt elmulasztja és a baleset mégis bekövetke-

zik, a légi fuvarozó ugyan perelhető, de kárfelelősségét a bíróság nagy valószínűséggel nem 

fogja megállapítani. 

 

A Hu kontra Air China Limited ügyben
368

 az utas Sanghajból (PVG) közvetlen járattal érke-

zett Milánóba (MXP). A repülőgépet elhagyva az útlevélkezelésre várakozó sorba állt, de az 

ellenőrzésre már nem került sor, mert hirtelen, tüdőembólia következtében meghalt. A felpe-

res hozzátartozói a légitársaságot arra hivatkozva perelték, hogy az elhunyt utasnak kényel-

metlen székben kellett a hosszú utat végigülnie, és a légitársaság elmulasztotta figyelmeztetni 

az utasokat a mozdulatlan testtartás veszélyére, az ebből eredő kockázatokra. A bíróság a ke-

reset minden pontban elutasította. 

 

Az ilyen jellegű esetekben a világon mindenütt általában az alperesek (maguk a légitársaság-

ok) vannak kedvező helyzetben, de van olyan helyzet, amikor a bíróság a felperes károsult 
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javára dönt.
369

 Ha ugyanis az utas bizonyítani tudja, hogy például a mélyvénás trombózis 

kialakulása a szűk ülések következménye és a repülési tevékenységgel összefüggésben nőtt 

meg az ilyen jellegű egészségügyi kockázata, akkor van esélye arra, hogy a bíróság baleset-

ként értékelje a tényállást és a légi fuvarozót kártérítés fizetésére kötelezze. A helytállásra 

kötelezett légitársaság szolgálatban levő személyzete az utas egészségi problémáival kapcso-

latban csak akkor vonható felelősségre, ha az elsősegélynyújtásra vonatkozó nemzetközi, 

iparági előírásokat nem tartották be.
370

 Ha a személyzet (orvosi szaktudás hiányában) nem a 

legmegfelelőbb „kezelést” nyújtja a betegnek, ez nem minősül balesetnek, de ha megszegi a 

nemzetközi előírásokat, akkor az már balesetnek minősül, mert a baleset a repülési tevékeny-

séggel kapcsolódó mulasztással van ok-okozati összefüggésben.  

 

A Safa kontra Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft ügyben
371

 az utas szívelégtelenség kö-

vetkeztében a fedélzeten összeesett. A személyzet az orvosokkal történt konzultáció után a 

repülőutat megszakítás nélkül folytatta. Az utast megérkezés után azonnal kórházba szállítot-

ták, ahol az orvosok megállapították, hogy a késlekedés miatt a beteg helyzete sokat súlyos-

bodott. A bíróság megállapította, hogy a személyzet a nemzetközi előírásokat és a légitársasá-

gi szabályokat betartotta, ezért a légitársaság kárfelelőssége baleset hiányában nem áll fenn. 

 

Szerencsés esetekben a fedélzeten utazók közül valaki orvosi szakképesítéssel rendelkezik, 

amely nagy segítséget jelent a betegnek és a személyzetnek. Ugyanakkor hiába a jóhiszemű és 

szakszerű segítség, ha a beteg helyzete az ellátás ellenére súlyosbodik, vagy szélsőséges eset-

ben meghal. Ilyenkor általában a bíróságon folytatódik az ügy. Emiatt a segítségnyújtás el-

kezdése előtt az orvos kérheti a légitársaság személyzetét, hogy nyilatkozzon arról, hogy a 

légitársaságnak milyen, az orvosi közreműködésre vonatkozó felelősségbiztosítása van, 

amelyben a légi fuvarozó teljes mértékben átvállalja az orvosi tevékenységből származó eset-

leges károkat. Ha a segítségnyújtásnak a szükséges és elégséges feltételei nem állnak fenn, 

azaz nincs ilyen biztosítása a légitársaságnak, vagy az orvos a jogi kockázatot nem vállalja, 

akkor elállhat a segítségnyújtásától és nem köteles a mentésben közreműködni. Előfordulhat, 

főként az amerikai járatokon, hogy az utas, aki egyébként rendelkezik egészségügyi háttérrel, 

nem ajánlja magát, amikor képzett személyt (orvost, belgyógyászt, ápolót, mentőst) keres a 

személyzet, inkább inkognitóban marad, mert nem akarja szaporítani azok számát, akik a 

szakszerű segítség ellenére is peres eljárásban találták magukat.  

 

A légitársaságok azonban érdekeltek abban, hogy az utasok a repülés időtartama alatt megfele-

lő és gyors orvosi segítséget kapjanak, ezért mindent megtesznek, hogy a fedélzeten utazó or-

vos ne kerülhessen jogilag kiszolgáltatott helyzetbe. Van olyan légitársaság, amely jó előre 

felveszi a kapcsolatot az orvosokkal (mint leendő utasokkal) és a teljes jogi felelősség vállalása 

mellett más előnyöket is biztosít számukra.372 A légitársaságok részéről egyre elterjedtebb, 

hogy a segítő orvos (orvosilag képzett személy) a jogi védelem biztosítása mellett a következő 

útjára beváltható pénzutalványt vagy egyéb utazási kedvezményt kap.  

 

A légi fuvarozó csak akkor felelhetne az utasok egészségi problémáiból eredő károkért, ha az 

utazás előtt kb. 48 órával minden egyes utast orvosi alkalmassági okirat leadására kötelezne. 

Az orvosi igazolások alapján a légi fuvarozó egyoldalúan eldönthetné, hogy kit enged és mi-
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lyen kondíciókkal felszállni a járatra és kit nem. Nyilván ez a gondolat a gyakorlatban kivite-

lezhetetlen, mégis a légi fuvarozónak megfelelő választ kell adnia az egyre növekvő számú 

esetek visszaszorítására, arra, hogy a jövőben a rossz egészségi állapotban lévő utasok felelőt-

lenül repülőútra vállalkozzanak.   

 

9.4.3.4. Utas halála, testi sérülése 

Második feltétel: a baleset az utas halálát, vagy testi sérülését okozza. 

A baleset és az utas halála vagy testi sérülése között ok-okozati összefüggésnek kell fennállni. 

Az utas a baleset miatt szenvedjen testi sérülést, nem pedig a testi sérülésből eredően balese-

tet. Miközben a halál egyértelmű, az emberi élet végét jelenti, addig a testi sérülés már sokkal 

tágabb értelmezésre ad okot. A testi sérülés jelentése, annak pontos meghatározása a jogalkal-

mazói munka során kiemelt jelentőségű, mert fontos szempontként jelenik meg a testi sérülés és 

a lelki sérülés között meglévő kapcsolat. Ezért kérdésként merül fel, hogy a testi sérülés meny-

nyiben foglalja magában a lelki sérülést? A Diplomáciai Konferencián az államok képviselői-

nek megvolt a lehetősége arra, hogy a varsói rendszer esetjogából tanulva az Egyezmény szö-

vegének szerkesztésekor a testi sérülés fogalmi körét kibontsák. Azonban ezzel a lehetőséggel a 

felek nem éltek, így a testi sérülés fogalmi körét az Egyezmény nem határozza meg. Definíció 

hiányában a nemzeti jogrendszerekre marad a pontos értelmezés. Ebben az a veszély rejlik, 

akárcsak a többi definíció hiányában, hogy az egymástól eltérő nemzeti megközelítések köny-

nyen veszélyeztethetik a jogesetek ugyanolyan elbírálásához fűzött jogalkotói elvárást.  

 

A testi sérülés az emberi testben változást eredményező kézzelfogható, érzékelhető sérülés; 

nagyon leegyszerűsítve: amikor a csont eltörik, vagy az izomzat meghúzódik, vágott, horzsolt 

seb keletkezik stb., az emberi test megsérül. Ez egyértelműen bizonyítja a sérülést, a baleset 

által okozott testi sérülést.373 A fogalom kétértelműségét sokszor a pert indító felperesek pozí-

cióik javítása érdekében tudatosan erőltetik annak érdekében, hogy a repülés során őket ért 

lelki sérülések a bíróság által fizikai, testi sérülésként legyenek megítélve. Az Egyezmény a 

szövegében ugyanakkor ilyen különbséget kifejezetten nem tesz, egyértelműen csak és kizáró-

lag a fizikai sérülések miatt biztosít jogérvényesítési lehetőséget. Az önmagában fellépő 

pszichikai, lelki problémák, gyötrelemből eredő szenvedések, mentális sérülések, pszichés 

sérelmek, akár viselkedési zavarok, akár traumák (még ha terroristák által megtámadott és 

eltérített repülőgépen történik is az utazás), ha azok közvetlen testi sérüléssel nem járnak, nem 

minősülnek balesetnek.  

 

Önmagában a repüléstől való félelem (pánik, stressz, klausztrofóbia), az érzelmi megrázkód-

tatás nem tartoznak a testi sérülés fogalmába. Így például az az utas, akinek a gyógyszereit 

tartalmazó kézitáskáját a repülőtéri tranzitváróban ellopták és ennek tényével a repülőgép 

fedélzetén szembesült, nyilvánvalóan nyugtalan lelkiállapotba került. Értelemszerűen kérte a 

személyzetet, hogy forduljanak vissza, mert speciális gyógyszereinek bevétele nem tűr ha-

lasztást. A gyógyszerek (Alprazolam) pánikroham ellen valók, és egyben a repülés iránt ér-

zett szorongását, félelmét hivatottak csökkenteni. Az utas többszöri kérése elutasításra talált 

és a parancsnokpilóta az út folytatása mellett döntött, ezzel az utas még nagyobb pszichikai 

nyomás alá került. Az utas ezután, elvesztve önuralmát, kétségbeesetten hívta telefonon a 

rendőrséget. A gép végül visszagurult, és az utast a rendőrség ugyan rövid időre, de letartóz-

tatta. A gyors „megérkezés” után az ügy a bíróság elé került. Megállapítást nyert, hogy az 

utas testi sérülést, fizikai károsodást, belső szervi elváltozást nem szenvedett. Az utas állítása 
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szerint, viszont az esettel összefüggésben légzési nehézségek és alvászavarok alakultak ki 

nála, ráadásul a koncentrációs képessége is csökkent. Ezek a pszichoszomatikus tünetek az 

Egyezmény értelmében azonban nem számítanak balesetnek, ezért az utas keresetét a bíró-

ság elutasította.374 

 

Történhet azonban olyan szituáció, amikor nemcsak egy utason, vagy azok egy szűk csoport-

ján, hanem a repülőgépen utazók mindegyikén úrrá lesz a pánik. Az ilyen eset sem minősül 

balesetnek. 

 

Az utasszállító légi jármű két zivatarfelhő között egy időjárási fronton haladt keresztül. Eb-

ben a helyzetben igen erős turbulencia hat a légi járműre, amelyet úgy kell elképzelni, mint-

ha gépkocsival egy rossz, kátyús földúton közel 100 km/órás sebességgel száguldanánk a 

végtelenbe. Az utasokat a szokatlan időjárási környezet, főként a gyakran csapkodó villámok 

félelemmel töltötték el, ezért a parancsnokpilóta a fedélzeti bemondón tájékoztatta az utazó-

közönséget, hogy a szélsőséges időjárás ilyen foka (a kellemetlenségek ellenére) a repülésre 

nem jelent veszélyt, de közlése a félelmet nemhogy csökkentette, inkább növelte. Bár a sze-

mélyzet ura volt a helyzetnek, mégis néhányan „búcsúlevelet” kezdtek el írni, mert biztosak 

voltak abban, hogy nagy baj van. A kapitányt a kialakult helyzetről a kabinszemélyzet tájé-

koztatta, aki az utasok megnyugtatása céljából a vezető légiutas-kísérőt arra kérte, hogy szól-

jon hátra a leghátul szolgálatot teljesítő légiutas-kísérőnek úgy, hogy az utasok is jól hallják: 

„Nyolc perc múlva a kapitány kéri a vacsoráját!” Miközben a légiutas-kísérők a riadt utaso-

kat nyugtatták, a vezető légiutas-kísérő hangosan hátrakiáltott: „Melegítse meg nyolc perc 

múlva a kapitánynak az utolsó, a vacsoráját!” Az utasok körében a kapitánynak az utolsó 

vacsoráját szavak hallatán kitört a pánik.375  

 

Ugyancsak nem minősül balesetnek a légi jármű fedélzetén, vagy a be- és kiszállási művele-

tek időtartama alatt bekövetkezett mentális és lelki eredetű károsodások, ha  

– műszaki hibából (kényszerleszállás, az általánostól eltérő repülési manőverek); 

– az utas labilis lelki állapotából; 

– utas-utassal szembeni fenyegetésből, zaklatásból;  

– harmadik személy általi támadásból, fenyegetésből; vagy 

– szélsőséges időjárási körülményekből (például erős turbulencia, vihar, villámcsapás) 

származnak. 

 

Az Eastern Airlines kontra Floyd Marie perben376 a felperesek azért pereltek, mert úton Mi-

amiból (MIA) a Bahamákra a légi jármű három hajtóműjéből az egyik olajnyomás-probléma 

miatt leállt. A repülőgép visszafordult Miamiba, de közben a másik kettő hajtómű is leállt, és 

ennek következtében a repülőgép nagyon gyorsan magasságot veszített. A gép kapitánya 

jelezte az utasoknak, hogy az óceánban fognak leszállni, azonban a vészsüllyedés közben a 

három hajtóművet csodával határos módon sikerült újraindítania és biztonságosan leszállnia. 

Miamiban, az érkezés után a pilótát hősként ünnepelték, ennek ellenére az utasok egy cso-

portja a légitársasággal szemben keresetet nyújtott be. Kérelmüket a bíróság azonban elutasí-

totta, mert az önmagában, testi sérüléssel nem járó pszichikai trauma, lelki sérülés a 17. 

cikkben megállított baleset fogalmi körén kívül esik. 
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Az utazás maga is jelentős stresszt fokozó tényező. Az utazással összefüggő pszichés zavarok 

legenyhébb megjelenési formái a fóbiák, a hirtelen erősödő pánikreakciók. Az utazás során 

valamennyi szorongásos kórállapot könnyen fokozódhat. A labilis mentális állapot vagy indu-

ló pszichózis a repülőgép fedélzetén erőszakos cselekedetek elkövetését okozhatja. Többféle 

eredője van a repülőgépen vagy éppen a repülőtéren kialakuló fékezhetetlen agresszivitásnak. 

A leggyakoribb az alkohol, a drog vagy a labilis mentális állapot, de a teljesen normális, szo-

cializált felnőtt emberek is olykor elveszíthetik a józan ítélőképességüket.377 

 

A Malév 210-es Budapest (BUD) – Tel-Aviv (TLV) járatán „az egyik utas a beszálláskor 

furcsán viselkedett, nem volt hajlandó a helyére ülni, széttépte a fülhallgatóját, nadrágját 

letolta és hátsó felét mutogatta. Többször szóváltásba keveredett az utasokkal és azzal fe-

nyegetőzött, hogy »kinyírja« őket. Az út felénél előrejött, és egy óvatlan pillanatban bero-

hant a pilótafülkébe, majd onnan kitessékelve a 3L ajtónak esett neki azzal a céllal, hogy 

kinyissa. Az intézkedő férfi légiutas-kísérővel szemben agresszívan lépett fel, leköpte, majd 

a kezében tartott kólás dobozzal megütötte és ezzel testi sérülést okozott. Ezután az üdítővel 

teli dobozzal a kezében az utasokkal keveredett verekedésbe. Többször a gép elejéből hátra-

rohant és testével az utasok közé repült. A gépen utazó huszonkét fős amerikai csoport ke-

ménymagja, élén egy megyei sheriffel megpróbálta megfékezni a renitens utast, de az utas 

pillanatok alatt leütötte őket. Ekkor tömegverekedés kezdődött, amely azzal végződött, hogy 

egy időre a megvadult utast sikerült lefogni és személyi szabadságában korlátozni. A repülő-

gép biztonságosan leszállt. Az elkövető kiszállás folyamán a lépcsőlejárón egy, a repülőgé-

pet elhagyó utast még jól megrugdosott, majd ököllel vert. A repülőtéri biztonsági szolgálat 

csak 20 perccel a gép állóhelyre történő beállása után érkezett meg. Az utas közben a beto-

non randalírozott, akit ért, helybenhagyott.”378 

 

Az utasok között lezajlott verekedés okozta sérülésekből eredő károkat a légitársaság általá-

ban nem téríti meg, mert azok nem a repülési tevékenységgel összefüggésben keletkeztek. A 

testi sérülés megállapítása – eredjen időjárási körülményből, műszaki hibából, az utasok gon-

datlan vagy szándékos magatartásából, esetleg terrorista támadásból – nem jelent különösebb 

problémát, hiszen a testi sérülésnek objektíven érzékelhető fizikai megnyilvánulása van. A 

testi sérülésből fakadó károkat a légitársaság akkor köteles megtéríteni, ha azok a repüléssel 

összefüggésben keletkeztek, például az utas-utas elleni „harcban” a légi fuvarozó felelőssége 

csak akkor kerülhet megállapításra, ha a személyzet egyik tagja közvetve akár, de hozzájárult 

a károkozás (a verekedés) kialakulásához, azaz feladatát nem az előírásoknak megfelelően 

végezte, a repülés biztonságát veszélyeztette.  

 

Az utas a fuvarozás teljes időtartama alatt köteles a személyzet utasításainak megfelelő maga-

tartást tanúsítani. Ha az utas a légi jármű fedélzetén olyan módon viselkedik, hogy azzal 

– a légi járművet, a légi jármű fedélzetén levő személyek és vagyontárgyak, vagy a re-

pülés biztonságát a személyzet megalapozott megítélése alapján veszélyezteti; 

– a személyzetet verbálisan vagy fizikálisan zaklatja, illetve feladatai ellátásában aka-

dályozza; 

– a személyzet utasításait nem teljesíti; 

– kényelmetlenséget vagy kellemetlenséget, kárt vagy sérülést okoz a fedélzeten tar-

tózkodó személyeknek; illetve kárt okoz a fedélzeten található vagyontárgyakban; 
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akkor a légi fuvarozónak jogában áll a szükségesnek ítélt intézkedéseket megtenni. 

 

Tekintettel arra, hogy nem minden nemzetközi járaton utazik fegyveres védelmi tiszt, ún. 

légimarsall,
379

 aki az utasok, valamint a személyzet biztonságáról gondoskodik és egy ilyen 

ügyben rutinosan közbelépne, ezért a személyzet köteles intézkedni. A légi jármű parancsno-

kának a Tokiói Egyezmény
380

 értelmében joga van személyes szabadságot korlátozó intézke-

déseket foganatosítani azzal a személlyel szemben, akiről alapos okkal feltételezi, hogy a légi 

jármű fedélzetén bűncselekményt vagy egyéb jogellenes cselekményt követett el vagy készül 

elkövetni. A légi jármű parancsnoka a légi jármű személyzetének tagjait utasíthatja, az utaso-

kat pedig felkérheti, de nem utasíthatja, hogy nyújtsanak akár fizikai segítséget is a személyes 

szabadságot korlátozó intézkedések megtételéhez. A légi jármű személyzetének tagjai vagy az 

utasok a fenti esetben feljogosítás nélkül is a kialakult helyzetnek megfelelő megelőző intéz-

kedéseket tehetnek. Ha a parancsnokpilóta úgy ítéli meg, hogy az utas magatartása a repülés 

biztonságára, az utasok és a személyzet testi épségére veszélyes lehet, az utas szállítását meg-

tagadhatja. Az utas az ilyen magatartásával okozott, valamint a kényszerintézkedésekből ere-

dő károkat, költségeket köteles a légi fuvarozó számára megtéríteni.  

 

A Sedigh kontra Delta Air Lines, Inc. ügyben
381

 az utas a légi jármű fedélzetén a mosdóban (a 

füstérzékelőt hatástalanítva) többször dohányzott és a személyzetet szóban inzultálta, az uta-

sokat agitálta. Olyan feszültséget keltett a járaton, hogy a parancsnok pilóta kockázatosnak 

találta az utas jelenlétét a fedélzeten, de az Isztambulból (IST) Frankfurtba (FRA), majd innen 

New Yorkba (JFK) tartó repülőgép parancsnoka az utat nem szakította meg, mert kilenc fel-

fegyverzett szövetségi légimarsall is a repülőgépen tartózkodott. Vezetőjükkel konzultálva az 

ilyenkor szokásos eljárást alkalmazták, és a személyi szabadságában gátolt – egyébként New 

Yorkba tartó amerikai – utast átadták a német hatóságoknak. Az utas feladott poggyászát, 

mint mindig a szállítás megtagadása esetében, így itt is eltávolították a repülőgép csomagteré-

ből. Az utas több mint 4 millió USD kártérítést követelt, de keresete elutasításra talált. 

 

A fuvarozási szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek megszegése jogkövetkez-

ményeket von maga után. Repülésbiztonsági okokból a légi fuvarozó megtilthatja vagy korlá-

tozhatja különböző elektronikus eszközök (például mobiltelefonok, laptopok, hordozható fel-

vevőkészülékek, hordozható rádiók, CD lejátszók, elektronikus játékok, átjátszó készülékek, 

rádióvezérlésű játékok) használatát. (A hallókészülékek és szívritmus-szabályozók használata 

a légijártokon megengedett.) 

 

A légi jármű indulása előtt a járat vezető légiutas-kísérője bemondta, hogy mindenki kap-

csolja ki az elektromos eszközözeit. Egy utas újabb kérés ellenére sem kapcsolta ki a hor-

dozható személyi számítógépét, ezért a légiutas-kísérő a járat parancsnokpilótájának jelentet-

te a kialakult helyzetet. Az utast a személyzet többször felszólította, de nem engedelmeske-

dett, és a légi jármű parancsnokával akart beszélni. A repülőgép indulásra készen állt. A pa-

rancsnokpilóta az utasokat a fedélzeti bemondón tájékoztatta arról, hogy egy utastársuk nem 

követi a légiutas-kísérő utasításait, ezért az utolsó figyelmeztetésre került sor: „Ezúton ké-

rem a Tisztelt Utast, hogy egy percen belül hagyjon fel a repülés biztonságát veszélyeztető 

tevékenységgel, mert ellenkező esetben a szállítását meg kell tagadnom”. Az utas hőzöngeni 
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kezdett és ellenszegült, így a biztonsági szolgálat az akkor már kiabáló férfit a fedélzetről 

levitte. Az utasokat a kapitány a következőkről tájékoztatta: „Kedves Utasaink! Az önök 

biztonsága érdekében jogom van feltételezni, hogy ha ilyen nyugodt és békés helyzetben 

valaki nem követi a légiutas-kísérők utasításait, akkor egy esetleges vészhelyzetben, amikor 

a légiutas-kísérő utasításainak a követésén vagy nem követésén akár az életük múlhat, szin-

tén nem fogja követni. Ezért az utast a repülés és az önök biztonsága érdekében a repülőgép-

ről levitettem. Most éppen az utas feladott poggyászának a kivétele zajlik, és ezután, csakis 

ezután az indulás megkezdődhet”. (Az utasok tapsoltak.)382 

 

A példából jól látszik, hogy egy „ártatlan” utas szabályszegő magatartása már az utazás kez-

deti szakaszában milyen helyzetet tud előidézni. Ezért sokkal biztonságosabb még a földön 

intézkedni a problémás utas kizárásáról. Képzeljünk el elméletben egy szélsőséges helyzetet: 

egy erősen ittas utas nem kerül kizárásra és a fedélzeten felszállás után a mosdóban dohá-

nyozni kezd, amelynek következtében megszólal a tűzjelzés. A pilótakabin személyzete jól 

értékeli a pillanatnyi helyzetet és nem hajt végre azonnali vészsüllyedést, így a légtérben nem 

okoz további bonyodalmakat (a tűzjelzés esete vészsüllyedést igényelne és azonnali tűzoltást). 

Az utas tagadja a tettét, és konfliktusba keveredik a személyzettel. Az utas pánikba esik és 

kiabálni kezd, majd az őt lenyugtatni kívánó személyt ellöki, aki megsérül. Egy utastárs az 

ellökött személy segítségére siet és verekedés alakul ki, miközben fokozva a helyzetet egy 

szülés kezdődik az izgalomtól, és az események hatására valaki agyvérzést kap stb. Mindez 

csak azért, mert a földi vagy a repülőszemélyzet nem hozott megfelelő döntést. Sajnos a hely-

zet sokszor nem ilyen egyszerű, mert az utas nem szokta egyértelműen jelét adni annak, hogy 

személye kockázatot jelent, így senki sem tudhatja a békés utasról, hogy az utazás során mi-

lyen egyéb céljai vannak, hogyan fog viselkedni és reagálni az előre nem látható események-

re.  

 

A jogalkotó a hangsúlyt kizárólag a testi sérülésre, a sebesülésre helyezi. A bírói gyakorlat a 

testi sérülés eseteiben azonban definíció hiányában megosztott, mert ha a sérülések össze-

függnek egymással, akkor nem mindig lehet éles határvonalat húzni a lelki és testi sérülés 

között. A nemzeti jogrendszerek a mai napig formálják a testi sérülés és lelki sérülés között 

meghúzódó jogi határvonalat, amely kérdést a bíróságok a nemzeti jogrend fejlettsége, sajátos 

fejlődése függvényében értelmezik. Bár a joggyakorlatban általában csak a fizikai sérülések 

eseteiben alkalmazandó az Egyezmény, a jogfejlődésben mégis egyre inkább tetten érhető, 

hogy a szélsőséges eseteket, mint a terrorista akciókból,383 a fedélzeten elkövetett szexuális 

zaklatásból vagy az extrém időjárási körülményekből eredő lelki sérüléseket a jogalkalmazó 

már balesetként kezeli.  

 

Morris kontra KLM Royal Dutch Airlines ügyben
384

 a fiatal 15 éves női utas Kuala Lumpur-

ból (KUL) úton Amsterdamba (AMS) a fedélzeten arra ébredt, hogy a mellette ülő ismeretlen 

férfi keze a bal combján tapogatózik és ujjai a lábai közé tévednek. Az utas rögtön jelentette 

az esetet a személyzetnek, akik megtették a szükséges intézkedéseket. Az utast súlyos trauma 

érte és érthetően rögtön orvoshoz fordult. Az orvos megállapította, hogy betegében klinikai 

depresszió alakult ki. Első fokon a felperes keresete elutasításra talált, mert az Egyezmény 

értelmében ez a cselekedet nem esik a baleset fogalmi körébe. A brit Legfelsőbb Bíróság 
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azonban a légitársaságot teljes kártérítésre kötelezte, és megjegyezte: bár testi sérülés az 

Egyezmény értelmében nem történt, de a bűncselekmény olyan folyamatot indított meg a fel-

peresnél, amely tartós lelki traumához vezetett és ez a hétköznapi élet tevékeny végzésében a 

képességek romlásával jár. A brit Lordok Háza megállapította, hogy a baleset fogalmi köré-

ben nem mindig kell figyelembe venni azt a kitételt, miszerint a bekövetkezett esemény a „re-

pülés jellemző kockázati tényezője” legyen. 

 

Ezen végletes esetekben könnyen poszttraumás stressz szindróma (PTDS) alakul ki, és ez a 

lelki betegség már testi következménnyel járhat, amely a baleset fogalmi körébe esik.  

 

A Trans World Airlines (TWA) Boeing 707-331B típusú repülőgéppel üzemelő, Tel-Aviv 

(TLV) – New York (JFK) között (athéni és frankfurti megállással) közlekedő 741-es járatát a 

Népi Front Palesztina Felszabadításáért mozgalom (PFLP) terroristái a frankfurti felszállást 

követően 1970. szeptember 6-án eltérítették.385 A terroristák a légitársaság pilótáit arra kény-

szerítették, hogy a jordániai sivatagban a Brit Királyi Légierő (RAF) volt katonai repülőterén 

Dawsons Field (mai nevén Zarqa) területén landoljon. A terroristák a repülőgépen utazó Mi-

riam Herman 17 éves utast a többi utassal együtt – a sivatagban veszteglő gépen – egészen 

hat napig fogvatartották, de a túszokat nem bántották. Herman kontra Trans World Airlines 

perben386 a sértett a terrorista akció következtében fellépő álmatlanság, depresszió, súlyvesz-

tés, rémálmok, extrém félelmek miatt fordult kártérítési igénnyel a bírósághoz. A gépen uta-

zók közül Edith Rosman asszony is, akinek bár gyermekeivel együtt ugyancsak nem esett 

fizikai bántódása, számos trauma elszenvedése miatt nyújtott be keresetet. A terrorcselek-

mény ideje alatt a fogvatartott utasok jelentős stressznek voltak kitéve, maga a bezártság té-

nye, az erős hőmérséklet-ingadozás, a nem megfelelő táplálkozás és higiéniai körülmények 

miatt. A Rosman kontra Trans World Airlines perben387 – csakúgy, mint a Herman-ügyben – 

a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy a terrorcselekmény következtében kialakult men-

tális kín, gyötrelem önmagában még nem jelent jogalapot az egyezmény alapján történő 

kompenzálásra. Ehhez szükséges bizonyítani az objektív, önmagában értékelhető testi sérü-

lést, de ha a lelki sérülés közvetlenül testi sérülést idéz elő, ahogyan ezekben az esetekben 

valóban megtörtént, akkor a légi fuvarozó helytállni köteles.388  

 

Általában a terrortámadások (gépeltérítés, túszszedés) sérüléssel és halállal járnak, de még az 

ilyen súlyos esetekben sem nyer mindig a légi fuvarozó felelőssége megállapítást, mert fele-

lőssége csak akkor áll fenn, ha az utast ért baleset az utason kívül álló, váratlan vagy szokat-

lan, előre nem látható esemény, a repülés jellemző kockázati tényezőjeként jött létre és a re-

pülési tevékenységgel összefüggésben következett be.389  
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Spielberg kontra American Airlines ügyben390 a felperesek (13 utas) azért pereltek, mert úton 

Los Angelesből (LAX) New Yorkba (JFK) 28 másodperc erejéig rendkívül erős és váratla-

nul fellépő turbulencia miatt halálfélelmet tapasztaltak. Nancy Spielberg felperes (az ismert 

filmrendező nővére) a gyermekeivel átélt lidércnyomás és maradandó lelki sérülés következ-

tében perelt. Az ügyvédek jól tudták, hogy a légitársaság az Egyezmény alapján nem felel: a 

fuvarozás belföldi jellege, másrészt a repülőgépet ide-oda dobáló légköri turbulencia követ-

keztében kialakult mentális szenvedés miatt, ezért főleg arra helyezték a hangsúlyt, hogy a 

repülőgép pilótáinak hanyagsága miatt alakulhatott ki az extrém helyzet. A pilóták a vihar-

zóna átrepülése előtt nem kellően aktiválták azt az időjárást érzékelő radart, amely segíthe-

tett volna a lényegében láthatatlan turbulenciát elkerülni, de egyéb szabályellenes cseleke-

detre is fény derült, amely a légitársaság helyzetét rontotta. Például annak ellenére, hogy a 

pilóták a viharra figyelmeztetést kaptak, az öveket becsatoló táblát elmulasztották bekap-

csolni, ezért a gyors, függőleges irányú magasságvesztés következtében több utas kvázi a 

„súlytalanság” állapotában „repülni kezdett az utastérben”. Bár testi sérülés, sebesülés nem 

történt és az utasok élete visszatért a normál kerékvágásba, mégis a nem mindennapi eset a 

felperesekben egy életre szólóan maradandó nyomot hagyott. Spielberg utas nagyobbik 

gyermekénél például a pszichés hatás következtében túllégzés (hiperventilláció) alakult ki, 

bár ennek bizonyítására nem került sor. A bíróság végül az alperes légitársaságot 2,2 millió 

USD kártérítés kifizetésére kötelezte, amely a 13 felperes között került elosztásra (a három 

kiskorú felperes arányaiban több kártérítést kapott).  

 

A gyakorlatban napjainkra kialakult, hogy a légitársaságok nagy erejű turbulenciából eredő 

sérülésekért – főleg amikor az utasok a fej ide-oda csapódása következtében a nyakcsigolyá-

kat összekötő szalagok hirtelen meghúzódásával ún. ostorcsapás sérülést szenvednek – fele-

lősséget vállal. A közepes vagy annál kisebb mindennapos turbulenciák esetében a légi fuva-

rozó nem áll helyt. Ugyanakkor, mint az előző jogeset is mutatta, ha a repülés során fellépő 

mentális eredetű, szenvedésből, esetleg elmebeli sérülésből, testi sérülés, szervi károsodás 

alakul ki, és az okozati összefüggés fennáll, akkor a légi fuvarozó felelős a kialakult károkért. 

Ez az új irány sok jogi vitát váltott ki, amit tetéz, hogy a lelki sérülésekből származó károkat 

nagyon nehéz pénzügyi szempontból mérni, számszerűsíteni, de jól szemléltet egy új társa-

dalmi elvárást: a szélsőséges körülmények között kialakult mentális sérülések, lelki traumák 

eseteiben a jogalkalmazó ne legyen passzív, ne értelmezze szó szerint a jogszabályt, és ne 

kövesse mindenáron az irányadó joggyakorlatot. Nem vitás, hogy az is megsérti a törvényt, 

aki betűjét megtartva, annak szelleme ellen vét.
391

 

[Említést érdemel, hogy a Guatemala City Kiegészítő Jegyzőkönyv392 (1970) jogalkotói meg-

próbálták rendezni ezt a kérdést, és a testi sérülést személyi sérülés meghatározásra módosí-

tották, ezzel kiterjesztették a sérülés fogalmi körét, de céljukat nem érték el, mert a Jegyző-

könyv nem lépett hatályba.] 

 

9.4.3.5. A baleset helyszíne, a be- és kiszállási művelet  

Harmadik feltétel: a balesetnek a légi jármű fedélzetén vagy valamely beszállási vagy kiszál-

lási művelet közben kell bekövetkeznie. 
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Az Egyezmény nem használ definíciókat, így nem szokatlan, hogy a beszállási és a kiszállási 

művelet sincs az Egyezményben konkrétan meghatározva, továbbra is a joggyakorlatra szük-

séges tehát hagyatkozni. A légi jármű fedélzete nem igényel különösebb magyarázatot, de a 

beszállási és a kiszállási művelet már igen. A műveletek elhatárolásának jogilag fontos jelen-

tősége van, mert a be- és kiszállás folyamatában az utas az Egyezmény hatálya alatt áll, va-

gyis a művelet megmutatja, hogy mikor kezdődik a légi fuvarozó felelőssége és mikor fejező-

dik be. Az utas a műveletek kezdése előtt és befejezése után a repülőtéren tartózkodik, így az 

ebben az időszakban felmerült jogi problémákra – az egységes kárfelelősségi szabályrendszer 

hiányában – a nemzeti jog lesz az irányadó (például ha az utas a repülőtér parkolójában elesik, 

a liftnél megsérül, vagy akár a terminál területén, nem be- és kiszállási művelet közben táma-

dást szenved el). A joggyakorlatban különböző értelmezések vannak arra nézve, hogy a mű-

veletek megkezdése és befejeződése mikor történik. Általánosságban azonban elfogadott, 

hogy a beszállási művelet akkor kezdődik, amikor az utas a légitársaság dolgozójának (meg-

bízottjának) a felügyelete alá kerül (követi az utasításait) és akkor végződik, amikor megérke-

zik a repülőtér épületébe.  

 

Az utas köteles a légi fuvarozó által megjelölt repülőtéren vagy azon kívül található 

utasfelvételi helyen, a szükséges hatósági, repülőjegy- és poggyászkezelési, valamint bizton-

sági, továbbá vám eljárások elvégzése érdekében, legkésőbb a menetrend szerinti indulási időt 

megelőzően 1,5 órával megjelenni. Tekintettel arra, hogy az utasfelvétel és a beszállítás zárá-

sának időpontja repülőterenként eltérő, a légi fuvarozó a megjelenési időpontot megváltoztat-

hatja, így az általa meghatározott és közölt időpontban kell az utasnak megjelennie. Az utas 

köteles a légi fuvarozó által meghatározott időpontig, illetve amennyiben ilyen időpontot a 

légi fuvarozó nem határoz meg, a menetrend szerinti indulási idő előtt legkésőbb 30 perccel, 

beszállókártyával és – amennyiben az utas feladott csomaggal utazik – poggyászellenőrző 

címkével rendelkezni. Az utas köteles a beszállókártyán megjelölt időpontig, de legkésőbb a 

menetrend szerinti indulási idő előtt 20 perccel a beszállókapunál megjelenni. 

 

A légi fuvarozó nem felel azokért a károkért, valamint költségekért, amelyek abból erednek, 

hogy az utas a megjelenés időpontjára vonatkozó szabályokat nem tartja be, vagy a beszállás-

hoz szükséges hatósági előírásokat nem teljesíti, a légi járműnél vagy a beszállókapunál a 

beszállókártyán feltüntetett időpontban nem jelenik meg.  

 

Az angol Legfelsőbb Bíróság döntése szerint a járatra történő jelentkezéssel kezdődik el a 

beszállási művelet.393 Ha az utas a repülőtéren a check-in pultnál megkapja a beszállókártyáját 

és ezután átesik az útlevél- és a védelmi vizsgálatokon, majd rögtön a repülőgép indulási ka-

pujához megy, esetleg rövid időre az illemhelyiségben megáll, akkor végig folyamatosan be-

szállásról beszélünk. Ám ha az utas elkezd a repülőtéri étteremben étkezni, kávézni, a vám-

mentes üzletekben vásárolni, a légitársasági várótermet (lounge) használja, vagy legalább egy 

órát a járatra várakozva leül, akkor ez a folyamat megszakad.394 Az ezen időszakaszban tör-

tént káreseményekért a légitársaság nem felel. Nyilvánvalóan a beszállási folyamat a légi jár-

mű pontos indulásával összefüggésben jól behatárolható időintervallumban történik, mert ha 

az utas egy órával a járat indulása előtt a beszállókapu előtt megsérül, a baleset nem értékel-

hető a beszállási művelet részeként. Amikor az utas végleg elindul az előbb említett helyek 

valamelyikéről a beszállókapu felé a járatra történő beszállás tényleges szándékával, vagy a 

beszállókapu előtti várakozást befejezve, a légitársasági alkalmazott hívásának eleget téve 

elindul a kapuhoz és beáll a sorba, akkor újra beszállási műveletről beszélünk.  
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A Walsh kontra Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) ügyben
395

 felperes a beszállási 

művelet közben, a beszállókapu felé indulva egy kiálló fémrúdban (amely ugyanolyan színű 

volt, mint a padló) megbotlott, és ennek következtében eltörte a könyökét. A bíróság megálla-

pította, hogy az Egyezmény értelmében baleset, a baleset következtében pedig testi sérülés 

történt, amely beszállási művelet közben következett be. Az utas ugyan beszállókártyáját még 

nem adta át a kapunál várokozó személyzetnek, de határozott lépéseket tett a kapu felé, ahol 

már a többi utas várakozott. Mindezek alapján a légi fuvarozó felelősségét a bíróság megálla-

pította és a KLM légitársaságot nagy összegű kártérítés megfizetésére kötelezte.  

Az Okeke kontra Northwest Airlines, Inc., ügyben
396

 eljáró bíróság szerint az olyan területen 

tartózkodás, amely arra szolgál, hogy az utasok abból a célból várakozzanak, hogy még ne 

kezdjék el a kapunál a becsekkolást, már beszállásnak minősül. Így az is, amikor az utasok 

többsége már sorban áll, miközben néhányan ülve maradnak, mert fáradtak a sort kivárni. 

 

A bíróságok az eltérő joggyakorlat következtében általában másképpen ítélték meg a jogeset 

elbírálása szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró be- és kiszállási művelet kezdetét és vé-

gét. A műveletek eltérő értelmezésben az Egyesült Államok bírósága precedens értékű jogese-

tekben szabott új irányt. A bíróság három, egymással összefüggő részből álló teszttel vizsgálta 

a be- és kiszállási műveletek folyamatát.  

 

A Day kontra Trans World Airlines, Inc. (TWA) perben397 a 881-es Athénból (ATH) New 

Yorkba (JFK) tartó járatára a légitársaság utasai beszállásra vártak az athéni Hellenikon re-

pülőtéren. A tranzitban várakozó utasok, miután túlestek az útlevélvizsgálaton és a csomag-

ellenőrzésen, felsorakoztak a beszállókártyáikkal a beszállási kapunál, ahol újabb személyi 

és kézipoggyász-ellenőrzésen kellett átesniük, ekkor azonban két terrorista három gránátot 

dobott az utasok közé és tüzet nyitott. Három ember meghalt és több mint negyven személy 

megsérült. A sérültek között volt Aristedes A. Day felperes. A bíróság lényegében arra a 

pontra fókuszált, hogy azok az utasok, akik a támadás pillanatában a kézipoggyászt ellenőr-

ző pontnál álltak, vagy akik ezután elindultak a buszhoz, amely a repülőgéphez vitte volna 

őket, beszállási műveletet végeztek-e vagy sem. Ennek pontos megállapítására a bíróság 

háromlépcsős, egymást kiegészítő kritériumrendszert állítottak fel:  

1. Cselekvés: Mit csinált az utas a baleset pillanatában?  

A felperes aktívan a beszállás szándékával kívánt a kézipoggyász és a személyi elle-

nőrzésen átjutni.  

2. Irányítás: Kinek az irányítása, felügyelete alatt állt az utas?  

A felperes a légitársaság megbízott képviselője jelenlétében a sorban várakozott. 

3. Helymeghatározás: Hol volt az utas a baleset pillanatában?  

A felperes a 4-es beszálló kapu előtt állt (innen busz vitte volna a járathoz). 

 

A beszállás teljes folyamata tizenegy lépésben került megvizsgálásra, amelyek megléte nél-

kül az utas nem szállhatott volna be a termináltól távolabb, a betonon várakozó repülőgépbe. 

A beszálláshoz ebben a folyamatban szükséges: a jegy felmutatása, a poggyászvevények és a 

beszállókártya kézhezvétele, üléshely számának az átvétele, az útlevél-, majd a biztonsági 

ellenőrzésen való átjutás, a beszállókártya ellenőrzése, a buszra való felszállás, busszal köz-

lekedés, majd a buszból való kiszállás és ezt követően a repülőgép megközelítése. A bíróság 

az eset összes lényeges körülményét figyelembe véve megállapította, hogy a beszállás fo-
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lyamatos volt és a felperes a beszálláshoz elengedhetetlen első öt feltételnek eleget tett. Az 

utas a vizsgált időszakban már nem a repülőtér, hanem a légitársaság felügyelete alatt állt, és 

ennyi feltétel teljesülése már elég ahhoz, hogy az utast ért baleset beszállás közben történt-

nek minősüljön és a légitársaság felelőssége fennálljon. 

 

A hármas teszt alkalmazása egyértelművé teszi, hogy a felperes a baleset bekövetkezésének 

időpontjában beszállási vagy kiszállási műveletet hajtott végre. A Hunter kontra Lufthansa 

ügyben398 a bíróság más további szempontokat is figyelembe vett: mit csinált az utas a bale-

set pillanatában; korlátozva volt-e az utas a mozgásában; elkezdődött-e a beszállás és fizikai-

lag mennyire volt közel az utas a beszállókapuhoz? A lényeg továbbra is ugyanaz marad: az 

utas meddig és mennyiben áll a baleset bekövetkezésekor a légi fuvarozó felügyelete, irányí-

tása alatt.  

 

A kiszállási művelet megítélése valamivel könnyebb, mint az összetett beszállási folyamat, 

mert sokkal rövidebb ideig tart és kevesebb vitát generál, pedig a joggyakorlatban néha okoz 

meglepetést. Jogilag a kiszállás pontos meghatározása is döntő jelentőséggel bír, csakúgy, 

mint a beszállás, mert ettől is függ, hogy a baleset fogalmi körébe tartozik-e a tényállás. 

Ugyanis hiába a károsult minden törekvése a légitársasági kárfelelősség megállapítására, ha a 

bíróság úgy ítéli meg, hogy az utas már régen túl van a kiszállási műveleten és ennek követ-

keztében nem minősül az Egyezmény alapján balesetnek. Miért fontos mégis, hogy az 

Egyezmény alapján bírálják el a károsult ügyét? A felperes célja – még ha fájdalmát és vesz-

teségét soha nem tudja teljesen a kompenzációval orvosolni –, hogy minél több kártérítést 

kapjon. A leginkább elvárt összeget a károsult a légitársaságtól szerezheti meg. A károsult a 

repülőteret vagy más harmadik személyt a nemzeti jog alapján perelheti, de még a sikeres 

igényérvényesítése esetén sem akkora összegre, mint amit a légitársasági helytállás jelentene.  

 

Terroristák által elkövetett támadásoknál például nagyon nehéz (a sokszor az állami tulajdon-

lásból eredően védettséget, mentességet élvező) repülőterektől a nemzeti jog alapján magas 

összegű kártérítést szerezni, a károkozó terroristákról pedig nem is beszélve, akik ugyan min-

den szempontból korlátlan felelősséggel bírnak, de velük szemben a kártérítési igényt szinte 

lehetetlen érvényesíteni. A fentiek okán az utasok ügyvédei általában a légi fuvarozó felelős-

ségének a megállapítására építenek.  

 

A kiszállási művelet végét sokan úgy értelmezik, hogy az utas kilép a repülőgépből, amelynek 

következtében a légi jármű fedélzetét elhagyja, de a bírói döntések szerint ez nem így van. 

Valójában a kiszállásnak akkor van vége, amikor az utas eléri a repülőtér épületét és kikerül a 

légitársaság felügyelete alól.  

– Abban az esetben, ha a légi jármű utashídra (csőre) áll, amikor az utas elhagyja a re-

pülőgépet és végigmegy az utashíd folyosóján, esetleg használja annak liftjét,399 a kiszállási 

művelet folyamatában van, olyan zárt területen halad, ahol csak a légitársaság dolgozói, a 

földi kiszolgáló személyzet, biztonsági szakemberek és maguk az utasok lehetnek. Amint 

megérkezik a repülőtér termináljába és elindul az útlevél- és vámellenőrzésre, a csatlakozójá-

rathoz vagy akár a poggyászt kiadó szalaghoz,400 a kiszállási művelet befejeződött.  

– Ha a légi jármű külső állóhelyen parkol és az utas az utaslépcsőn lefelé menet elesik, 

vagy az utas az utaslépcsőt elhagyva a betonon várakozó, a repülőtéri terminálra szállító busz-

ra felszállva, vagy a buszon utazva sérül meg, a baleset a kiszállási művelet alatt történtnek 
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minősül.401 Miután az utas a buszt elhagyja és megérkezik a terminál épületébe és ott történik 

a „baleset”, a kiszállási művelet befejezése után nem beszélhetünk az Egyezmény szerinti 

balesetről.  

 

A Malcolm Paterson kontra Air Link Pty Ltd. perben
402

 a túlsúlyos, térdproblémákkal küsz-

ködő felperes, a mozgását valamelyest megnehezítő két csomaggal a kezében, kiszállás köz-

ben a Piper Navajo Chieftain repülőgép lépcsőjén lefelé menet elesett és az ausztrál Dubbo 

(DBO) repülőtér betonján a térdét összezúzta. A földi kiszolgáló személyzet egy könnyű alu-

mínium lépcsőfokot helyezett a repülőgép saját lépcsője alá a kényelmesebb és biztonságos 

kiszállás megkönnyítése érdekében. Mikor a felperes a repülőgép lépcsőjének utolsó fokáról 

erre a különálló részre rálépett, a szerkezet hirtelen elmozdult és a baleset bekövetkezett. A 

többi utasnak nem okozott gondot a pótlólagosan elhelyezett könnyű alumíniumlépcsőn törté-

nő kiszállás. Arra nem volt bizonyíték, hogy a pótlépcsőfok hibás, sérült vagy éppen instabil 

lett volna. Az ausztráliai Új-Dél-Wales fellebbviteli bírósága a perben arra a megállapításra 

jutott, hogy az utas nem felelős a mozgatható extra lépcső használatáért. A kiszállási művelet 

során a felperes nem tanúsított olyan cselekedetet, amely által a lépcső esetleg elmozdulhatott 

volna. Az utas nem kötelezhető annak bizonyítására, hogy mi és miért okozta a balesetet, va-

gyis a lépcsőszerkezet milyen ok vagy okok miatt mozdult el. A károsult felperesnek csak azt 

kell bizonyítania, hogy a kárt (a sérülést) baleset okozta, azaz egy rajta kívül álló, váratlan és 

rendkívüli esemény vezetett a sérülés bekövetkeztéhez.
403

 A bíróság a felperesnek 439 500 

ausztrál dollár kártérítést ítélt meg. A jogeset belföldi járaton történt, ezért az Egyezmény, 

mivel nem „nemzetközi fuvarozásról” van szó, nem alkalmazható, a bíróság mindenesetre a 

baleset körülményeinek a tisztázásakor egyértelműen támaszkodott a nemzetközi joggyakor-

latra, az irányadó esetjogra. 

 

Nyilvánvalóan az életvesztéssel vagy testi sérüléssel járó károkozásból eredő eseményeket a 

hétköznapi szemlélő balesetként értékeli. A nemzetközi légijogban azonban a baleset, még 

akkor is, ha egyértelműen és láthatóan megtörtént, az Egyezmény értelmében nem mindig 

minősül balesetnek, mert a légi fuvarozó kárfelelősségének megállapításához önmagában nem 

elegendő a sérülés ténye. Szükséges, a baleset bekövetkezése előtt zajlott egész folyamatnak 

az Egyezmény szempontrendszere alapján történő vizsgálata, mert csak ekkor kaphatunk egy-

értelmű választ arra, hogy milyen szabályok alapján lesz kötelezve a károkozó a kár megtérí-

tésére. A fenti jogeset folyamatát szemlélve arra következtethetünk, hogy minél távolabb ke-

rül az utas a légi járműtől, annál inkább elveszíti a lehetőségét annak, hogy baleset bekövet-

kezéséért a légitársaságot tegye felelőssé az Egyezmény alapján.  

 

A ki- és beszállási műveletek pontos behatárolása sarokkövei a bírói elbírálásnak, ezért a té-

nyeket egyenként feltárva, esetenként szükséges a körülményeket vizsgálni. Minden ügy kü-

lönbözik egymástól, és minden aprónak tűnő részlet számít a tényállás megállapításakor. A 

bírói gyakorlatban a hármas teszt vált széles körben elfogadottá, amely idővel tovább fejlődött 

és más szempontokat is beemelt a vizsgálódás körébe.404 A jogalkalmazásban ugyanis egyre 

fontosabbá vált az időtényező és az utasnak a repülőgéphez viszonyított helyzeti állapota. Az 

egymásra épülő kérdések a művelet pontos pozicionálása céljából kiegészültek és a vizsgálat 

tárgyává tették, hogy a baleset bekövetkezésekor mennyi idő volt a gép indulásáig, a konkrét 

beszállásig, és milyen közel volt a baleset helyszínétől a légi jármű.  
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9.4.4. A kizárólagosság intézménye 

A nemzetközi légi fuvarozás magánjogának egyes jogszabályait egységesítő Egyezmény spe-

ciális és kiemelten fontos jogintézménye: a kizárólagosság. A jogalkotó többek között ezzel 

az egyedi rendelkezéssel is segít megteremteni az elérendő célt: az egységesítést. Az eltérő 

nemzeti jogrendszerekben a kizárólagosság biztosítja az Egyezmény elsődlegességét, annak 

átfogó érvényesülését és a szabályok következetes betartását.  

 

Az Egyezmény szerint a személy, a poggyász és az áru fuvarozása során keletkezett kárigény 

érvényesítése iránti keresetet, akár az Egyezmény, akár a szerződés vagy a szerződésen kívüli 

károkozás, vagy bármi más alapozza meg, csak a Montreali Egyezmény feltételei és az ebben 

meghatározott felelősségi határösszegek függvényében lehet indítani, annak a kérdésnek a 

sérelme nélkül, hogy kik a kereset indítására jogosult személyek, és melyek az ő vonatkozó 

jogaik (29. cikk). Az Egyezmény ezen bonyolultan megfogalmazott, de annál jelentősebb 

szabálya a Varsói Egyezményből405 került lényegi változtatás nélkül a Montreali Egyezmény-

be, így nagyszámú, a kizárólagos alkalmazást érintő esetjogi gyakorlat áll rendelkezésre. Az 

alábbi két jogeset kiemelkedő jelentőségük miatt iránymutatóvá váltak és jelentős hatással 

vannak a kizárólagosság intézményének jogalkalmazói gyakorlatára és a perben álló felek 

eljárásjogi stratégiájára.  

 

A Sidhu kontra British Airways ügyben406 az utas keresettel élt, mert úton Kuala Lumpurból 

(KUL) Londonba (LHR) a repülőgép tankolás miatt Kuvait (KVI) nemzetközi repülőterén 

leszállt, amelyet a leszállás után az iraki fegyveresek elfoglaltak és az utasokat, valamint a 

személyzetet visszatartották. A járaton utazókat Bagdadba szállították, ahol egy hónapig 

tartották őket fogva. Később a fegyveresek elengedték a túszokat, akik biztonságban haza-

térhettek. A felperes utas a perben azzal érvelt, hogy a légitársaság háborús zónában szállt le, 

és tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy a leszállás előtt 4 órával Irak megkezdte a háborús 

műveleteket. Az utast az egy hónapos bezártság alatt komoly lelki sérülések érték, amelyek 

testi, fizikai sérüléshez is vezettek, ekcémás lett és veszített súlyából. A fő kérdés nem az 

volt, hogy az Egyezmény rendelkezései alapján a testi sérülés balesetnek minősül-e, hanem 

sokkal inkább az, ha az Egyezmény alapján a kárigény a légi fuvarozóval szemben bármi-

lyen okból kifolyólag nem érvényesíthető, akkor az utas hogyan fogja jogát a valóban bekö-

vetkezett kárainak a megtérítése céljából érvényesíteni.  

 

A Lordok Háza szerint az Egyezmény a legfontosabb magánjogi kérdéseket úgy szabályozza, 

hogy a légi fuvarozó kárfelelőssége egységes és a nemzeti jogrendszerek felett állva kizáróla-

gos legyen. A kizárólagosság intézménye (exclusive remedy) azt a célt is szolgálja, hogy ahol 

a légi fuvarozóval szemben nincs jogérvényesítésre lehetőség, akkor a nemzeti jogrend által 

se nyerjen jogot a károsult személy arra, hogy a légitársaságot a nemzeti vagy bármilyen más 

szabályrendszer alapján perelje. Azaz, ha a kereset az Egyezmény értelmében nem alapos, 

akkor az a hazai és más jogrendszerekben sem álljon meg.  

 

Ugyanakkor a kizárólagosság nem jelenti azt, hogy az utasok jogérvényesítési lehetőség nél-
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kül maradnának önmagában csak azért, mert magától a légi fuvarozóktól egyáltalán nem kö-

vetelhetnek kártérítést. A károkozó harmadik személlyel (általában másik utassal) szemben a 

károsultak saját jogukon polgári jogi vagy büntetőjogi keresetet indíthatnak a nemzeti jogrend 

szabályai szerint. A polgári és a büntetőjogi felelősség között éles választóvonal létezik, mé-

gis az esetjogi gyakorlatban kérdésként merülhet fel, hogy egy adott jogsértés mennyiben ke-

letkeztet büntetőjogi (közjogi) és mennyiben polgári jogi (magánjogi) kártérítési kötelezettsé-

get. Az összemosódás oka a két jogág egymást kiegészítő jellegéből adódik, mert együttesen 

nyújtanak komplex védelmet a jogsértőkkel szemben. Például a bűncselekmény áldozatává 

vált sértett személy (akit a fedélzeten az elkövető erősen megütött, majd a becsületsértés tör-

vényi tényállását megvalósítva tettlegesen leköpött, a büntetőjogi igényérvényesítésen túl a 

vagyoni kártérítési igényét az elkövetővel szemben polgári jogi eszközökkel érvényesíti (a 

verekedés következtében kár keletkezett a ruhájában, kézipoggyászban, más személyes érték-

ben).  

 

Az EL AL Israel Airlines, Ltd. kontra Tseng ügyben407 az utas New Yorkból (JFK) indult Tel 

Avivba (TLV), amikor a szigorú biztonsági vizsgálatnál, válaszai alapján több tényezőt a 

szakemberek logikátlannak találtak és az utast kockázatosnak ítélték, ezért komolyabb elle-

nőrzés alá vetették. A külön erre a célra kialakított szobában a női védelmi alkalmazott a női 

felperesen kézi motozást végzett, és a poggyászában, kézipoggyászában levő tárgyakat, va-

lamint a tárcájának tartalmát az utas előtt egyenként, majd egy másik zárt helyiségben meg-

vizsgálta. A vizsgálat mindent rendben talált, és a hölgy útnak indulhatott: bosszúsan, idege-

sen és megalázva. A szállodába érve állapota tovább romlott, mert észrevette, hogy a Rolex 

órája, gyűrűje és ruháinak egy része továbbá 1000 USD készpénze eltűnt. Az utas az egyez-

mény szabályai alapján nem talált jogorvoslatot a lelki sérülésére, de a bíróság vagyoni kár-

térítésként 1034 USD és 90 centet ítélt meg számára. Az utas fellebbezett, de a fellebbviteli 

bíróság helybenhagyta az elsőfokú ítéletet. A bíróság az Egyezmény elsődlegessége kapcsán 

megállapította, hogy ha az Egyezményben nem található jogalap a felmerült kár megtérítésé-

re, akkor ugyanabban az ügyben az utas kárigénye a légitársasággal szemben semmilyen más 

módon nem érvényesíthető. 

 

Összegezve, ha az Egyezmény az adott ügyben alkalmazandó, de a rendelkezései alapján a 

kártérítés megítélésére nincsen jogalap, és ennek következtében a légi fuvarozó felelőssége 

nem áll fenn, akkor semmilyen más – a nemzeti jogból származó vagy egyéb – jogalapon sem 

lehet ezt az igényt követelni, a légi fuvarozóval szemben perrel élni. A bíróságok többsége 

szigorúan értelmezi e szabályt és az elfogadott bírói gyakorlat szerint a légi fuvarozóval 

szembeni kártérítés lehetőségétől végleg elesik a károsult, ha jogalap hiányában igényét érvé-

nyesíteni az Egyezményben foglaltak alapján nem tudja. Ugyanakkor főként a dél-amerikai 

országokban megengedően értelmezik az Egyezmény rendelkezését a kizárólagosságról, és 

kevésbé követik azt a gyakorlatban.408 

 

Mindezek ellenére az Egyezmény lényegében kizárólagos jogot diktál, elsődlegességét hang-

súlyozza, ezzel elkerüli a nemzeti jogrendszerekben rejlő konfliktusokat, és megteremti az 

egységesítés valódi lehetőségét.  
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10. Összegzés 

1944-ben a légi közlekedés minden képzeletet felülmúló sikeres jövőjét még senki sem láthat-

ta, pedig már akkor sem volt hiány merész gondolatokból és forradalmi elképzelésekből, ame-

lyek mielőtt e könyv olvasóinak többsége megszületett volna, valósággá váltak. A hatvanas 

években a szuperszonikus Concorde (1969) polgári repülőgépek a hangsebességnél kétszer 

gyorsabban szelték a Légi Óceánt, a Blackbird SR-71 (1964) katonai kémrepülőgépek 3500 

km/óra feletti sebességgel hagyták le a rájuk kilőtt rakétákat, az emberiség kilépett a világűrbe 

(1961) és az emberiség követei, az űrhajósok a Hold felszínén sétáltak (1969). Nem vitás, ha a 

jövő írva van, akkor abban egy fejezet kétségtelenül a repülésé. Tekintettel arra, hogy a múlt-

ból megismerhető a jövő, ezért már most tudjuk: elképesztő fejlődés előtt állunk.  

 

1944-ben államférfiak, diplomaták, repülési szakemberek a Chicagói Egyezmény megalkotói 

– akikről a Tanács termének a bejárata előtt található kissé megfakult fénykép –nagyon jól 

tudták, hogy valami különlegeset, a maga nemében egyedülállót alkottak. Megteremtették a 

nemzetközi légi közlekedés egyetemes kereteit és alkotmányos alapjait. Létrehozták a nem-

zetközi polgári repülés egyetlen globális kormányközi szervezetét, felruházták szabályozói és 

végrehajtói hatáskörrel, továbbá megegyeztek a repülés nemzetközi alapelveiben és szabálya-

iban. Tették mindezt annak érdekében, hogy elősegítsék a nemzetek és népek közötti együtt-

működést, fejlesszék a nemzetközi polgári repülést, és az egyenlőség alapján alakítsák, de 

legfőképp világszerte szavatolják a repülés biztonságát.  

 

A repülésbiztonság mindennél fontosabb megteremtése elsőként a műszaki és technikai köve-

telmények nemzetközi szintű kialakítását követelte meg. A légközlekedési iparág egységes 

szabály- és eljárásrendszerének megalkotása már az I. világháború után elkezdődött, de a szét-

töredezett, győztesekre és vesztesekre osztott világban nem sikerült egységet teremteni. A II. 

világháború végéhez közeledve 1944 decemberének történelmi pillanata abban érhető tetten, 

hogy a Chicagói Egyezmény készítői, a leendő győztesek, mennyiben tudtak saját érdekeik 

érvényesítésekor túllépni a politika és a háborús elégtétel mindent átszövő világán azon cél-

ból, hogy a nemzetközi polgári repülés valóban egységes és igazságos rendszerét alkossák 

meg. A sikerre várni kellett, de nem maradt el. Még meg sem száradt az aláírás az Egyezmé-

nyen, amikor az emberiség újra a csatatéren találta magát, a hidegháború színterén, amely újra 

kettéosztotta a világot, ezzel akadályozva az olyannyira vágyott béke és egység megteremté-

sét. A repülés idővel túllépett a hazai piacot végletekig védő protekcionista alapú, politikailag 

determinált érdekrendszeren, mert a légi közlekedés a globális világot átfogó sajátos termé-

szete, és a repülésbiztonság elsődlegessége nem engedhette meg az idejétmúlt nézetekre épülő 

magatartás további érvényesülését.  

 

Jól ismert tény: a repülés veszélyes üzem. A sugárhajtású (jet) korszak hajnalán a repülőgép-

pel utazók esélyei nem sok jóval kecsegtettek, az utazással járó komoly kockázatot mindenki-

nek vállalnia kellett, ezért a repülésbiztonság szintjének látványos emelésével lehetett csak az 

iparág jövőjét biztosítani. Az egész világot átfogó repülésbiztonság megteremtése ennek kö-

vetkeztében a légi közlekedési iparág minden szereplőjének kiemelt és megkövetelt feladata 

lett. A repülésbiztonság megteremtését az ICAO nemzetközi szervezetébe tömörült tagállam-

ok együttesen garantálják. A tagállamok a Chicagói Egyezményhez történő csatlakozással 

egyetemleges kötelezettséget vállaltak a repülésbiztonsági szabályok maradéktalan betartásá-

ra. Nem véletlenül vált a polgári repülés a világ egyik legszabályozottabb iparágaként évtize-

dek alatt a modernkori közlekedés legbiztonságosabb alágazatává.  
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A repülés modern eszközei és vívmányai sokszor ámulatba ejtik és szenvedéllyel töltik meg 

az embereket, pedig a polgári repülés minden innovatív megnyilvánulása ellenére régi vágású, 

konzervatív világ maradt. A régi vágás „szabója” maga a Chicagói Egyezmény. Az Egyez-

mény nagy részben politikai megfontoláson alapuló általános kerete a mai napig érvényesülő 

jogi elveket és jogintézményeket tartalmaz. Az Egyezmény olyan keretek közé szorította a 

nemzetközi repülést, amelynek későbbi következményeit a jogalkotók akkor még nem láthat-

ták. A keret a kétoldalú kapcsolatokra berendezkedett világot jelentette. Ebben a világban 

kiszámítható volt a repülés, a belső piacok védelem alatt álltak, a verseny kevésbé számított, a 

kétoldalú légügyi megállapodásokban részes államok pedig a nemzeti szabályozásaikban, a 

politikai és kereskedelmi kapcsolataikban, a zászlós nemzeti légitársaságaik kijelölésével 

konzerválták ezt az idilli állapotot.  

 

A baljós árnyak azonban megjelentek, és a túlszabályozott világ a saját maga által emelt aka-

dályok lebontásáért kiáltott. Idővel a kétoldalú kapcsolatrendszer a repülés akadályozó ténye-

zőjévé vált és kényszerzubbonyként hatott a további fejlődésre, miközben a meglévő komplex 

szabályrendszer túlnőtt önmagán és nem volt képes a gyors változásokat lekövetni. A kezdeti 

regulációs folyamatot ezért az 1970-es években új irány váltotta fel. Megindult a túl- és ke-

resztszabályozott légi közlekedési iparág jogszabályainak a deregulációja és harmonizációja, 

amely megteremtette az alapját egy új szabályozási kultúra kialakulásának. Ez a kultúra már a 

piac és a változó környezet igényeinek megfelelő jogalkotást részesítette előnyben. Az 1990-

es évek elején a történelem kereke nagyot fordult, és a két nagyhatalom mögött felsorakozó, 

kettészabdalt világ egyesüléséből új világrendszer született, amely támogatta az egységes vi-

lágkereskedelem és vele együtt a globális verseny kibontakozását, teret engedve a légi közle-

kedésben a liberalizációnak. A nemzeti piacok megnyitása soha nem látott mértékben gyorsí-

totta meg az iparág konszolidációját, amely ma is gőzerővel zajlik, látványosan tolva az álla-

mi világból a piaci alapú világ felé az iparág „égi szekerét”. A nemzeti piacok teljes védelmét 

támogató politika háttérbe szorulása és az új szabályozási elvek normál üzletté alakították a 

repülést. Az államok egyre gyakoribb kivonulása a légitársasági üzletágból, a repülőterek 

üzemeltetéséből és legutóbbi fejleményként a légiforgalmi szolgáltatók monopol világából, a 

vezetési, operatív és tulajdonosi feladatok átrendeződéséhez vezetett, és ez a folyamat az ál-

lamokat a szabályozói és felügyeleti feladataiknak minőségileg magasabb fokú ellátására 

kényszerítette. 

 

A kétoldalú monopolizált világ lebontása lépésről lépésre halad, most is gőzerővel zajlik, mi-

közben minden átalakulóban van. Iparági szinten forradalmi helyzetet teremtve dogmák dől-

nek meg, nagy múltú légitársaságok tűnnek el vagy olvadnak össze, az alacsony költségű légi-

társaságok kerülnek túlsúlyba, a magánkézben lévő repülőterek egységbe rendeződnek és a 

légiforgalmi szolgáltatók sziklaszilárd monopóliumát pedig az Egységes Égbolt (például az 

európai SES) kezdeményezések törik meg. A liberalizációs politika nagybetűvel írja át a repü-

lés történelmét, olyan tabuk döntögetésével, mint a kétoldalú kapcsolatrendszerek megkérdő-

jelezése, amelyek a Chicagói Egyezmény hatálybalépése óta alapjaiban határozták meg a légi 

közlekedési iparág kereteit és működési alapelveit.  

 

A világ persze alapjaiban nem változott, minden törekvés ellenére széttöredezett, fragmentált 

maradt. Gondoljunk csak a légterek világára, amelyek ugyan megnyílnak az államok előtt, de 

ennek ténye még nem jelenti azt, hogy a felek egymás között kereskedelmi célú fuvarozást 

végezzenek. Ugyanis hiába kap az adott tagállam légi fuvarozója repülési jogokat, ha az ebből 

eredő lehetőséggel gazdasági (üzleti) értelemben nem tud élni. Például azért, mert a fogadó 

ország vízumkényszert vezet be, a repülésbiztonsági és védelmi mutatói nem érik el a nem-

zetközi normákat, ha a légügyi hatóság felügyeleti képessége hiányzik, a technikai, anyagi, 
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infrastrukturális fejlettség alacsony foka miatt a szereplők versenyképtelenek, vagy éppen a 

légitársaságok nem jutnak megfelelő résidőkhöz a menetrendjük szempontjából fontos repülő-

tereken. Ezek az akadályok nehezítik a gazdaságilag és kereskedelmileg hatékony üzemelte-

tést, valamint a magas fokú szolgáltatás nyújtását az adott piacon.  

 

A nemzetközi polgári repülés másik állandó problémája és egyben kihívása a Szabványok és 

Ajánlott gyakorlatok (SARPs) alacsony végrehajtási mutatóiban keresendő, mert a legszigo-

rúbb szabályok sem érnek sokat, ha azokat a tagállamok egy része nem követi. Ez az iparág 

egyik, ha nem a legfontosabb feladata, amelyre globális választ adni multilaterális szervezet-

ként maga az ICAO hivatott. Az ICAO a világ repülési szabályozójaként a repülésbiztonság 

őre. Az érdekek széles skáláján egységet alkotni azonban nem egyszerű feladat, ezért az 

ICAO döntései mögött mindig konszenzus van, amely garanciát jelent a tagállami szabálykö-

vetésre, és jogosultságot biztosít az ICAO-nak a jogkövető magatartás megkövetelésére. Ez az 

intézményi stabilitás a tagállamok részéről megnyilvánuló bizalomban gyökerezik, a szuverén 

tagállamok részéről tapasztalható nagyfokú együttműködésen alapszik, ezért tud az ICAO 

egységesen fellépni, kevés teret engedve az egyoldalú intézkedéseknek és a sajátos érdekek 

által vezérelt problémamegoldásoknak. Az ICAO különleges és egyedülállóan kialakított sza-

bály- és intézményi rendszere nem kényszerít, hanem sokkal inkább kompromisszumokra és 

konszenzusra bátorít.409 Célja egyesíteni az eltérő jogrendszerek repülési szabályait.  

 

Az ICAO egyértelműen elérte a célját: a repülés biztonságát világszerte szavatolja és szabá-

lyozói szinten egységet teremtett. Az Egyezmény alkotmányos bázisa megkérdőjelezhetetlen. 

Mégis sokszor éri kritika az ICAO tevékenységét, magát a szervezetet létrehozó Egyezményt 

és annak szabályrendszerét. Vannak időszakok és helyzetek, amikor az ICAO lassan dönt, 

ennek oka a tagállamok többségének részéről a fennálló állapot megtartására mutatkozó aka-

ratában érhető tetten. A kevésbé fejlett országoknak nyilvánvalóan nem érdeke a gyors válto-

zás, a piacok nyitása, mert joggal tartanak attól, hogy egy nyitottabb versenyben az erőseb-

bekkel szemben alulmaradnak. Ráadásul a fennálló rendszer erő- és érdekviszonyai, hatalmi 

egyensúlya kerülne veszélybe minden egyes változással. Ki kell mondani: a tagállamok több-

ségének az ICAO egy védelmi bázist jelent, egy igazi fórumot, ahol hangot adhatnak vélemé-

nyüknek és védelmet találnak a fejlettebb tagállamokkal szemben. A fejlődő világnak nem 

szankciók kellenek, hanem segítség, amelyet az ICAO biztosít számukra. Az ICAO nem vé-

letlenül lett az „asztaldísze” a kevésbé fejlett világnak. Ráadásul az Egyezmény lényeges ke-

reskedelmi kérdésekről nem rendelkezik, mert azokat a tagállami szabályozásra és kapcsola-

tokra bízza, ezért az ICAO-nak mindig szem előtt kell tartania egy életbevágó fontosságú kér-

dést: mennyire egyeztethető össze az állami akarat és a szerepvállalásból eredő kötelezettsé-

gek sora, a szolgáltatók anyagi (kereskedelmi) érdekeivel? Papíron a válasz nem vitás: a repü-

lésbiztonság prioritását nem veszélyeztetheti semmilyen profitérdekeltség, semmilyen piaci 

szempont. 

 

A kritika ugyanakkor jogos abban a tekintetben, hogy a repülési szabályok sok esetben a di-

namikus fejlődést nem tudták lekövetni, vagy éppen a meglévő szabályok egy része alól ment 

ki az élet, mint ahogy az Egyezmény sem módosult a kor igényeinek megfelelően. A Chicagói 

Egyezmény mentségéül szolgálhat, hogy kiállta az idő próbáját, jogalkotói tartották magukat a 

régi mondáshoz: „a jónak a legjobb az ellensége”. Mindezek ellenére ennyi idő után az 

Egyezmény teljes revízióra és modernizálásra szorul. Ennek egyik oka, hogy az Egyezmény 

eredeti szövege nem szabályoz olyan területeket, amelyek ma alapjaiban határozzák meg a 

polgári repülés fejlődését. Senki sem gondolta akkor, hogy egy napon gépeltérítések, szabo-
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tázsakciók, repülőtereket ért támadások, renitens utasok zavarják meg a vágyott békés hét-

köznapokat, vagy a zajterhelés, a károsanyag-kibocsátás fogja borzolni a városlakók kedélyál-

lapotát. Az ICAO által rangsorolt három legfontosabb stratégiai terület a repülésbiztonság, a 

légiközlekedés-védelem és a környezetvédelem közül az utóbbi két témáról nem szól az 

Egyezmény. Ennek következtében sem a Közgyűlésnek, sem pedig a Tanácsnak nincsen az 

Egyezményben meghatározott, ilyen jellegű kötelező feladata. Ettől az élet persze nem állt 

meg, az ICAO jogtechnikai értelemben kiváló megoldással megalkotta az Egyezmény 16. és 

17. Függelékeit, amelyek tartalmazzák az Egyezmény módosítása nélkül ezen kiemelt terüle-

tekre vonatkozó Szabványokat és Ajánlott gyakorlatokat.  

 

Ugyanakkor azt a tényt is figyelembe kell venni, hogy a nemzetközi polgári repülés szabálya-

inak nemzeti szintű végrehajtásában és az ezek betartásáért felelős nemzeti légügyi hatóságok 

felügyeleti jogainak a gyakorlásában világszerte jelentős eltérések és nagyfokú különbségek 

tapasztalhatóak, amelyeket soha nem lehet teljes mértékben feloldani. A világban teljes egy-

séget teremteni nem egyszerű feladat, mert mindig lesznek eltérések és hiányosságok. Ennek 

ellenére állandóan törekedni kell az eltérések felszámolására és az egyre összetettebb, sokszor 

állami szintű érdekek konszenzussá történő formálására. Ebben a munkában az ICAO-nak 

rendkívüli és központi – a Szerződő Államok részéről egyre jobban megkövetelt és elismert – 

szerepe van.  

 

A XXI. században a repülés egyre inkább felgyorsult multinacionális vállalkozás lett, amely 

újabb szabályokat, irányokat és elveket követel meg az ICAO tagállamaitól és az iparág sze-

replőitől. Ezek az elvek a Nyitott Égbolt politikát is meghaladják, túlmutatnak rajta, mert nem 

elég liberalizálni, a piacokat megnyitni, sokkal több kell ennél. Egy újabb dimenzióba lépés-

hez globális szintű tervezésre és teljes kultúraváltásra van szükség, lehetőleg kevesebb, de 

jobban alkalmazható repülési szabályokkal. Ma már bizonyos, hogy a teljes liberalizáció csak 

az egységes piacon valósulhat meg, ezért ezeket a piacokat kell kiterjeszteni, így biztosítva a 

teret a multinacionális légitársaságok elterjedésének. Ennek vagyunk most tanúi, de a jövő 

már az unilaterális (egyoldalú) keretek között működtetett légitársaságokról szól, amelyek bár 

más és más régiókban, kontinenseken lesznek bejegyezve, mégis egy kereskedelmi arculat, 

összevont cégirányítás mellett, egységes szabályrendszerben, harmonizált versenyjogi előírá-

sok égisze alatt közlekednek majd, egyként élvezve az érdekelt államok által kiterjesztett bel-

ső piacok megnyitásából származó előnyöket.410  

 

A liberalizáció megállíthatatlan, bár iparági szinten lassabban ment végbe, mint ahogy erre 

számítani lehetett, de kétségtelenül hatékony és biztató. Az iparág konszolidációját, az egysé-

ges piacok kialakulását és a verseny fejlődését ez a folyamat teremtette meg és közben teret 

engedett a radikális változások átfogó érvényesülésének és az új kereskedelmi, iparági megol-

dások megvalósulásának. A többoldalú, Nyitott Égboltra történő áttérés évtizedek óta tart és 

biztosak lehetünk benne, hogy egy napon, a világ jelentős részén végbe fog menni. Ne legyen 

kétségünk, az emberiség megvalósítja újabb álmát és a polgári repülés adta eszközökkel, a 

népek és nemzetek közötti összefogással egy békésebb világot fog teremteni, olyat, amelyben 

„a Légi Óceán egyesíti az embereket!”.411  
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I. Short description of the set research task 
 

   In the thesis I introduce the legal system of the international civil aviation in a continuously trans-

forming world, which is in several aspects divided (on political, economic and legal levels). 

I take the premises below as my starting points: 

 civil aviation is integrated (at least in terms of its technical and operational, achievements and 

results based on the laws of physics); 

 the world is not integrated (in relation to its historical, economic, geopolitical or technical state of 

development it is not integrated in the least). 

 

   Integration, that is the industry of civil aviation, which is required to function in close cooperation, 

has to be realized in a disintegrated, politically, economically divided world, thus the states maintain 

this integration required on international level, while they make an attempt to take greater advantage 

originating from their power position in their own ways, by means of which they endanger the most 

important thing: the safety of civil aviation. By introducing these circumstances I wish to prove that 

in aviation political interests are of primary importance, which prevail over business interests – what 

is more – those of functioning. The exploration of the reasons of disintegration is an essential re-

search element of this thesis. This issue is in focus of special attention because the smallest lack of 

unity and alignment is an impediment to development, an obstacle to the performance of flying. 

 

   In the course of the research I am going to uncover the historical and economic rationality of the 

formation of the bilateral system of relations, after that, I am going to evaluate why this system has 

by now become a drawback for those who work in civil aviation, especially the airline companies, as 

one of the service providers. One of the tasks of the research is to examine what kind of unilateral 

measures should be taken on the national level, also by means of what own initiatives and what kind 

of close cooperation between the states solutions could be found, those that generate legal effect on 

an international level, or else, encourage other states and international organizations to generate such 

legal effect, as well as force to take actions. In the first place, the research focuses on the conflicts of 

interests, anomalies in regulation; its dimension that is coming into view more and more: the battles 

in economic policy and diplomacy, which hide behind the existing conditions in the present-day 

structures. In the thesis I am also about to introduce the exemplary development and often pioneering 

ambitions of the civil aviation law of the European Union. 

 

   I introduce in the I. Chapter the essential elements of the bilateral world through the development 

of the international civil aviation law and the formation of its regulation: 

The Paris Convention (1919) in the first article of the first international treaty of the international 

civil aviation stipulates, that „The High Contracting Parties recognise that every Power has com-

plete and exclusive sovereignty over the air space above its territory.” This basic principle is of spe-

cial importance in the Chicago Convention (1944) as well, which also means that free flying prac-

tised in an unilateral way among states is impossible, because aviation is limited by the sovereign 

airspace of the other country. That was why each scheduled, aircraft for commercial purposes had to 

be previously permitted or authorized by the foreign country, in order to fly into the sovereign air-

space of the other state. The permission is essentially realized in a bilateral air service agreement 

(ASA) concluded by the states in question, in which aviation companies became designated or the 

physical practising of the civil aviation established between the two given countries, however, exclu-

sively such companies that met the legal requirements of the substantial ownership and the effective 

control (national clause). By means of this, every sovereign country got the decision making role 

which was supported and defended through its institutions by the international community and the 
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law. However, the system of bilateral connections preserved by the air service agreements had be-

come a serious obstacle for the key figures of the civil aviation in the developed countries, that was 

why they were striving to continuously change it, which manifested itself in the initiation ’Open Sky’ 

agreement which is getting more and more liberalized and organized on a market basis. However, 

the ’Open Sky’ did not completely open markets, the requirement of the national proviso (the sub-

stantial ownership and the effective control clause) continues to be present in these agreements in 

the case of scheduled operation, the 7. [B]–[C], and the cabotage 8. [A]–[C]–[C], 9. [C]–[C] air 

freedom rights have not become available, and the commercial activity taking place in the other 

country was conditioned with further permissions. The events in September 2001 and the strengthen-

ing of terrorism did not affect the liberalization process positively, either, due to this, the state con-

trol strengthened further, and the civil aviation defence requirements and the costs got understanda-

bly multiplied. The majority of Contracting States at the same time continue the realisation of the 

greater extent of liberalization and the demolition of obstacles by uni- or multilateral tools.     

 

   In the II. Chapter the unilateral solutions get analysed. In each chapter of the study I highlight acts 

of such sort, but at the beginning of the research I introduce its nature, its particular enforcement col-

lected in one bunch, in a given area, with special respect to the aim and motivations of the initiator. 

The purpose of the unilateral solutions that can be practised and endorsed in accordance with the 

international law is essentially to generate legal effect. Taking the unilateral approaches in the broad 

sense, I do not only classify here the governmental law making as well as the political acts and decla-

rations of intentions, but also the initiations of the other, prominent players of the industry. In regards 

to the fact that the unilateral legal acts declarations of intentions rest on the principles of good faith 

and transparency, that is why I examine the comprehensible logic and legitimacy of these acts. Uni-

lateralism must not offend the basic principles of the international law, must not bring advantages 

solely to the declarer, and must not proportionally handicap those others present who are not willing 

to stick to those rules due to their different power relations, but those who are forced to stick to the 

rules on account of their vulnerable situation, many a time their economic interest.  

 

   I have collected the unilateral rules that are applied or to be applied in the closed national airspaces 

in a separate group. As the legal position and the judgement of the national airspace is crucial im-

portance within the framework of the regulation system of the international civil aviation, the con-

flicts mainly arise in practice and in the everyday world. Because of its complicacy, in this chapter 

exclusively the national solutions applied in national airspaces are subject to discussion.  In this 

world it easily occurs that the legal interpretation and the lawful action take a backseat (remains out 

in the background) behind the efforts taken in order to solve the specific situation. The complete and 

exclusive sovereignty of the nations in the national airspaces is influenced by several factors, as for 

example the defence of the nation or even the political interest of the state. Focused on these aspects, 

I have found several solutions that have been arranged by the nations unilaterally practising their 

main power and they have taken specific measures in the fields concerning international law, to 

which the international community did not reply, or replied, but those did not meet – because of 

well-defined reasons – the national interests of other states.  

 

Such solutions, introduced in the thesis:   

 

1. The ascertainment of the borderline of jurisdiction between the national airspace and the outer 

space: 

 

The demarcation of the national airspace and the outer space is essential in the legal aspect because 

this borderline specifies how high the sovereign power of a country is extended vertically in the na-

tional airspace. Namely, the national airspace is not endless; where it ends the outer space begins. 



209 

 

However, the legal status of the two differs from each other. Exactly, that is the reason why this bor-

derline (shield) is a jurisdictional boundary. In spite of its significance and the high level of the de-

velopment of technology, neither the UN Committee on the Peaceful Uses of Outer 

Space (UNCOPUOS) nor the International Civil Aviation Organization (ICAO), or not even the in-

ternational treaties contain universal rules or provisions accepted by the international community. 

From among the unilateral initiations, a proposition stands out the national law by the Australian 

government that regulates outer space activities, which bounded this jurisdictional boundary unilat-

erally at an altitude of 100 km. 

 

2. The expansion of the national airspace for the purpose of identification: 

The Air Defence Identification Zones (ADIZ) specified for prevention by the specifying state are es-

sentially the unilateral expansion of the boundary of the national airspace up to 200 nautical miles 

off the coast. The formation of identification zones is not prohibited by the international law. For the 

ADIZ zones no international treaty has been concluded, thus, the applicable rules – respecting the 

international and national norms – the states unilaterally specify. The international legal basis of the 

expansion is that the state, on the basis of aviation safety and self-defence, has the right to impose ob-

ligations on the aircraft which enters its national airspace. When creating zones, the states cannot de-

mand sovereignty, because there they can only demand rights to observe and identify, still, the expanse 

of the demarcation is often influenced by political and diplomatic conflicts and territorial disputes be-

tween states. 

 

3. Use of weapons for purposes of self-defence in the national airspace:  

As a main rule, it is prohibited to use weapons against a flying civil aircraft. The state can only rare-

ly exceptionally apply violence (to a limited extent, in a limited way, for a limited purpose, for a lim-

ited time), in case, for the purpose of the defence of the territory of the state, the state under attack 

uses its right of self-defence. The indispensable condition of practising self-defence is the armed at-

tack, the claim of which is the Article 51 of the UN Charter, which supports the natural right of indi-

vidual or collective self-defence in case of an armed attack against a member of the United Nations. 

With the purpose of self-defence, the right of armed intervention belongs exclusively and lawfully to 

the state itself. That is, armed intervention against civil aircrafts is only possible in exceptional cases 

when civil aircrafts are used in armed attacks or as weapons. If a civil aircraft is used by one state 

for an armed attack against another state, then as a consequence, the civil aircraft is qualified as a 

state aircraft. For state aircraft the Chicago Convention and its Annexes are not applicable. 

 

4. Unilaterally established special tariffs of flying over the national airspace: 

Even though the international law pronouncedly prohibits for the member states to establish taxes, 

fees or compensation solely on the grounds that the aircraft of a contracting state flies over the terri-

tory of the other state, flies into it or out of it, in spite of this, there are member states that for the use 

of some of their designated routes establish further incidental overflight fees besides the payment of 

the normal navigational fees. These are mainly states that own large land areas; they ensure over-

flight transit rights under strong state control, exclusively by means of bilateral negotiations. For 

practising these transit rights that is for foreign aircrafts flying over their territories they establish 

special fees and taxes unilaterally, and with this activity they have generate extra state income by 

legally questionable way.  
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   In the III. Chapter of the thesis the multilateral relations are coming to the foreground. Its su-

preme guard, the global top organization responsible for the two greatest challenges of the industry: 

the safety and the security of civil aviation, the specialized institution of the UN, the International 

Civil Aviation Organization (ICAO) is introduced. These fields gain meaning within the frames of a 

system of rules which is extremely strict, absolutely global and multilateral, it covers all areas of 

civil aviation. The public law requirement system of the international civil aviation law is synthe-

sized by the ICAO, that is why the entire mechanism of the organization, its structure, its function-

ing, practically each and every aspect, starting from the everyday’s working processes up to the deci-

sions of the General Assembly is introduced in the thesis. 

 

   In the part where the activity of the ICAO is introduced, the research aims at the analysis of the 

global, mainly technical and political measures that target the establishment of oneness. The ICAO is 

the only global organization, which, due to its regulatory and executive functions – based on primari-

ly the cooperation of the member states – ensures the general enforcement of the safety and security 

of the international civil aviation on the highest level. How does it do that? What means does it hold 

against the member states? Although the ICAO establishes the comprehensive, international set of 

rules for the international civil aviation, however, how is it able to ensure for the uniform require-

ments of aviation safety and security to be fully complied? The multilateral character of aviation 

manifests itself in this, because in every field of aviation, there is a constant demand for a develop-

ment on a certain level, then a rule-following attitude from the part of the member states, in order to 

safely plan and accomplish, as well as to efficiently develop the international civil aviation. The sig-

nificance of the ICAO is universal in the mitigation of the discrepancies stemming from the techno-

logical and technical differences between the developed and less developed countries by means of 

aviation, and in the enforcement of the general basic principles of the international law. This global 

feature, and the factors that inhibit it, the unsolved issues are introduced, expressly with the uncover-

ing and detailed description of the ratification, the implementation and the enforcement of the rules 

by the ICAO Council (SARPs). 

 

   The research covers the exploration and analysis of the antagonisms, and after deducting the con-

clusions, I will make suggestions for changes, for shifting towards new directions. The economically 

strong countries, which have a good ability to enforce their interest, and which play an important role 

in aviation, track progress as efficiently as possible, using their regulatory roles, not waiting for oth-

ers. The tensions originating from this, the conflicts of interests between regions result in unilaterally 

enforced solutions from the part of those that hold stronger positions in the commercial competition. 

It is a basic requirement to harmonize and simplify the complex system of rules of civil aviation. 

However, the ICAO as an international regulatory forum – in the special environment of aviation full 

of political and economic interests – is not always able to respond appropriately to these challenges. 

One of its main reasons is that in several cases the specific political as well as national economic 

scale of values in the different states and the market based competition of the service providers of the 

aviation industry to make profit do not meet. Despite the increasingly common market based open-

ings, the political intentions are still significant in aviation. The predominance of politics is unques-

tionable, its influence on the further development of the industry is obvious, and is certainly about 

several times to win against the success of market based commercial interests. The ICAO, as the 

main organ of aviation diplomacy, needs to integrate as a kind of political field of force, as the high-

est ranked representative of the profession, nevertheless always highly pay attention for the para-

mount important goal: safety.  

 

   The IV. Chapter is dedicated to the introduction of the legal institutions of the system of measures 

by the private law of international civil aviation. From among the civil law conventions concluded 

under the ICAO the Montreal Convention (1999) is the most important international agreement of 
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the private law of international aviation law. Its specialty lies with its legal institutions, which pro-

mote the universal enforcement of the Convention. That is why the legislator in the Montreal Con-

vention introduced legal institutions that are known and were taken from the Warsaw Convention 

(1929) and its revisions, or are merely new legal institutions, each one of which serves the goal that 

the unification of international civil law could be realized in the most possible states to join in the 

largest possible circle. The Montreal Convention offers the alternative of an unified and homogenous 

system of law instead of a disintegrated, complex system consisting of six international agreements. 

Namely this has to strengthen the intention of the states as well as the regional economic integration-

al organizations to join in. In the IV. Chapter of the thesis I discuss the most significant steps of the 

making of the integration in the private law that started in 1925: that long, over 7 decade course of 

events, during which it became possible to make it prepossessing for the states to acknowledge the 

compensation law of air carriers under the influence of countless uni- and multilateral initiations.  

 

   Integration is guaranteed by legal institutions emphasized below, which make it possible to create 

an internationally integrated world indeed, at least in terms of the liability of air carriers. 

    

   The parts emphasized by the research: 

 

1. The increase of the number of jurisdictional forums, which position the harmed passenger to ar-

range their claim of accidents happening anywhere in the world in their own countries. 

 

The four jurisdictional forums of the Warsaw Convention (1929) were completed with a fifth forum. 

The fifth forum can be chosen only in case the passenger had an accident (death or injury). The Fed-

eral government of the United States wanted to ensure the option by all means – among others by 

promising their withdrawal from the Conference of Diplomacy in Montreal – for its citizens to 

launch a lawsuit in the United States in case they had accidents anywhere in the world, even when 

the flight did not touch the territory of the United States.  The majority of the lawmakers of the 

Agreement did not support the approach based on citizenship, still, it was introduced as a compro-

mise influenced by the diplomatic advocacy. 

 

2. The enlarging of the conceptualization of ’international carriage’ [Article 1 (2)] by specific law-

making formulation, which enables the application of the Montreal Convention even in cases of 

damages happening in the territories of countries that did not join the Convention.  

 

In order to achieve integration in the largest possible circle, the law maker, taking a daring step, 

extended the force of the Convention – under certain circumstances – to those ’international car-

riage’, which are aimed at the territories of states that did not join the Montreal Convention. The 

Montreal Convention is to be applied in the case of an aircraft flying on [A]–[B]–[A] route even if 

the country to which City B belongs did not join the Convention.  In addition, even in case the dam-

age happens on the territory of the country of City B, or if the above flight is flown by the airlines 

of the country that did not join the Convention with their own crew and on board the plain there 

are citizens of the country of City B. that did not join the Convention. Despite these circumstances, 

the Montreal Convention will be applicable, because neither the citizenship of the passengers, nor 

the geographical position of the damage, not even where the airline company performing the flight 

is based, not even the state of the registration of the aircraft, also not even if the flight is scheduled 

or not scheduled are taken into account. There is only one point of view that counts: the route spec-

ified by the geographical connection points indicated in the transport document, on the basis of 

which, according to the law of the Montreal Convention, the aircraft can be qualified as interna-

tional or non-international carriage.  
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3. The unified interpretation of the accident, which is one prerequisite for the application of the 

Montreal Convention, that is for the judgement of the legal case on the basis of the international 

law. 

 

The carrier is liable for damage sustained in case of death or bodily injury of a passenger upon con-

dition only that the accident which caused the death or injury took place on board the aircraft or in 

the course of any of the operations of embarking or disembarking [Article 17 (1)]. For the ascer-

tainment of the responsibility there is need for the fulfilment of 3 conditions at a time: an accident 

should happen; the accident should cause the death or physical (bodily) injury of the damaged trav-

eller; and the accident should happen on board the aircraft or during the operations of embarkation 

or disembarkation. If just one condition or a conceptual element of any of these conditions is miss-

ing, the liability of the air carrier cannot be stated, that is why it is crucial to clarify the concept of 

the accident. In spite of the fact that the concept of the accident is a focused element and, at the same 

time, the most essential element of the Montreal Convention, the law makers failed to determine the 

concept. The unprecedented judgments of the international aviation law basically arrange this issue 

in the majority of states; still, the lack of a unified definition leaves room for the courts of the mem-

ber states to interpret the conceptual elements of the accident creatively, unilaterally, within the 

frames of the national law. The quality of the interpretation is essential, because if for some reason 

the damage occurred according to the judiciary judgment does not belong to the conceptual circle of 

the accident determined by the Montreal Convention, then the action will be dismissed. 

 

4. The institution of exclusiveness, which dictates exclusive right, emphasizing the priority of the 

convention, that is how it avoids the disagreements and conflicts lying in the national systems 

of law, and creates the real possibility of integration. 

 

That is, if the Montreal Convention is to be applied for a given lawsuit, but according to the provi-

sions of the convention there is no claim for the awarding of the compensation, and due to this, the 

responsibility of the air carrier does not exist, then the claim cannot be endorsed on a different – 

deriving from the national law or other – legal ground, either. The institution of exclusiveness also 

deprives the damaged person of the right to sue the airline company on the basis of the national or 

any other legal system where there is no possibility of law enforcement against the air carrier. How-

ever, the exclusiveness does not mean that the passengers would be left without law enforcement 

merely because they could not demand any compensation from the air carriers.  

 

   I demonstrate it through lawsuits and proceedings of law that the factual international law en-

forcement can only be realized by means of the factual enforcement of the law and proceedings stat-

ed in the Montreal Convention, because still there are a lot of confrontations originating in the vari-

ous international and national regulations, and conflicts generated in the course of private law litiga-

tions concerning freight legal relationship. 
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II. Short description of the completed studies and analyses, the methods of elabo-

ration 

 
   The complete uncover of the past is not subject to research, not even if the future can be recognized 

from the past. I rather focus on the practice of the present, the everyday challenges and the inclusion 

of what happened in the past only and exclusively serve a better understanding of procedures. With 

regard to the fact that the goal of the research is achieved through practice, the tests carried out are 

supported by mainly special technical literature, sources, lawsuits, personal inquests, interviews, and 

background conversations, in which the persons share their professional experiences.  

 

   From the international aviation law literature I have used the books (manuscripts) and lectures of 

Prof. Michail Milde, the former director of the ICAO, furthermore, the writings and lectures of Dr. 

Huang Jiefang, international lawyer of the office of the Legal Affairs and International Relations of 

the ICAO, and the writings and lectures of Tompkins N. George, Jr. attorney from New York. In the 

course of the literary elaboration almost only English technical literature was at my disposal, borrow-

ing from theoretical researchers and jurists, like Prof. Bin Chen (London), Prof. Brian Havel (Chica-

go), Prof. Paul Dempsey (Montreal) and Prof. P. P. C. Haaneppel (Leiden). Beyond the international 

special technical literature I put emphasis on shorter scientific works, studies, articles and essays 

behind which there stood professional debates primarily colliding differences between theory and 

practice (these are primarily recorded in protocols that record what was stated in the ICAO Council). 

 

   So as to carry out the research work, I had countless lawsuits at my disposal, which – mainly the 

ones that became precedents – effectively supported the understanding of the given issue, and taking 

from the practice, they supported the introduction of procedures/proceedings formulated on theoreti-

cal level, chosen for the subject of the thesis. In several cases I bring professional examples, for the 

exposition/explanation of which there is possibility only by means of practical experience, such is for 

example the introduction of the law-making process of the ICAO, and its each and every step, de-

tailed and less well-known background. As it is a complex and complicated system, I elaborated on 

the introduction of this law-making mechanism with the help of the qualitative research method, with 

special regard to the time-consuming processes, their dynamic imaging and my personal experiences 

that explain those. In the course of the data collection, I used newspaper articles, diaries, drawings 

(which were put to diagrams with the help of a graphic artist), and other, many times not published 

documents.  

 

   I thought it important that beyond the qualitative approach, and not deduced on purely inductive 

logical basis, the approach of the theme of the research should be theoretical and practical at a time, 

that is why proceeding from the general principles, regularities, ’unwrapping’ the strange, I was ap-

proaching the goals sketched in the research plan in a deductive way. The logic and the introduction 

of the uni- and multilateral initiations; the interrelations of the Chicago and the Warsaw system pro-

vided a good basis to – moving towards the practical parts – find interrelations that strengthened my 

intention as this.  

 

   The entire thesis is pervaded with the empirical research method. In the course of this, I pay special 

attention to political and special diplomatic issues, the social and economic effects of aviation, while 

I did not ignore the power aspirations of flying in the modern world. Thus, opening up social goals, 

national interests, those of national economies, I analysed the public and private law that set the goal 

to internationally unify the industry. 

 

 



214 

 

III. Short summary of the scientific results, their utilization 
 

   My stated goal in the research plan was to introduce the initiations that strengthen the uni- and 

multilateral aviation relations and show consistency of these conclusions. In the course of this work I 

took into consideration the driving forces and interests of civil aviation, as the most dynamically de-

veloping subsector of transportation, and starting out from this, I presented how the regulatory sys-

tem of the civil aviation works. I pointed out how the civil aviation industry could be more effective, 

and on the system level, how it could become more comprehensive and transparent. One of the most 

important results of the job done is that I processed the law making, the organizing and the managing 

system of the ICAO organization using a special, in the international scientific technical literature so 

far not known method, but knowing the practice well. I approached the liability law system of the 

Montreal Convention (1999) and its set of measures the same way, which presents the complexity of 

the regulation in an unique and logical way. However, by its nature, I emphasized other viewpoints.   

 

   I elaborated on the complex processes, the public and private law part of the industry around one 

basic issue, namely how we can make this in many respects, on industrial level – although day by 

day less and less – disintegrated world even more integrated. The thesis introduces it in a special way 

how it is possible to minimize the risks originating in this two-pole (bilateral) world, take over from 

the unilateral measures in a general way, borrowing from them so that we avoid touching the bases 

of the system (the Chicago source of law). The summary of the thesis gives an answer to the future 

of the industry, which is growing and developing amongst special relations of interests, however, is 

less and less predictable. 

 

   I can see two possible utilizations: 

 

1. The explanation and introduction of the unilateral, a kind of ’own way’ world in the broad sense 

sets an example for the law makers as well as law enforcers, that there is a possibility to form the 

world not only in parliamentary or general meetings, thus affect the social relations and influence 

politics and economy. All this in a way, that the acceptance of the unilateral measures in the interna-

tional environment will not be conflicting with the basic principle of integration. In this relation sys-

tem, the faster and the stronger party can take steps forward, not leaving the others behind, but help 

and raise them up. The borderline of this is marked by aviation security and safety law and more and 

more environmental law, while in modelling further measures in elaborating on the proce-

dures/proceedings of the future the integrated, but open markets are going to dominate more and 

more, unified law at far points of the world, and airline companies working under one company 

name, or else the merged aviation authorities and service providers. 

 

2. In case I have succeeded in introducing the anomalies of the system, its inhibitory stumbling 

blocks, it is going to be easier for both the experts and the theoretical thinkers to understand the col-

ourfulness of the industry and the huge potentials that lie in it. In my view, I have managed to present 

it. The conceptions in the thesis might support the decision makers to take measures necessary for the 

development of the industry, and the understanding of the interrelations of the international law and 

of the work of the international organizations could support the also political efforts. 
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