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Bevezetés 
 

A vállalatok erőforrásai közül a jól képzett emberi erőforrás egyre nagyobb szerepet kap 

napjainkban, hiszen viszonylag kisebb befektetéssel, akár minimális, de jól kiválasztott 

létszámnöveléssel, vagy anélkül, csupán továbbképzéssel növelhető a vállalat 

termelékenysége, csökkenthetők a fajlagos költségek, azaz növelhető a vállalat 

eredményessége. A légi közlekedési vállalatok versenyképességét is erősen befolyásolja 

a személyzet, hiszen az üzemeltetési költségek között az üzemanyag után általában ez 

képezi a második legnagyobb tételt. Ezen kívül igen fontos tényező a repülésbiztonság 

szempontjából is, hiszen a repülési balesetek 60%-a a személyzet hibájából következik 

be. A személyzet menedzsment magában foglalja az emberrel, mint erőforrással 

kapcsolatos összes feladatot, amelyek közül a legfontosabbak a toborzás, az állomány 

képzése, valamint optimálása, megfelelő feladatra történő beosztása. 

 

A személyzet menedzsment feladatai, és a modellek kidolgozása során a polgári 

személyszállító repülésben közvetlenül részt vevő alkalmazottakkal, azaz a repülő 

személyzettel foglalkozom. Ebben az értelemben a személyzet hatékony vezénylése a 

légi közlekedésben a menetrendben szereplő járatokra a megfelelő repülőgép vezetők és 

utaskísérők beosztását jelenti; a többi (charter, különleges célú és egyéb) repüléssel nem 

foglalkozom. A költségmegtakarítási intézkedések között kiemelt szerepet kapnak a 

személyzet kérdésében elérhető racionalizálások, de a rendellenességekre történő 

reakciók is jelentős gazdasági, valamint személyzeti hatással járnak. A napjainkban 

egyre élesebb árverseny, melyet az alacsony tarifájú társaságok megjelenése tovább 

fokoz, valamint a légi közlekedés általános gazdasági nehézségei szükségessé teszik a 

költségek további csökkentését, a fokozott biztonsági követelmények mellett. Mivel a 

gazdasági tényezők mellett a biztonság is egyre inkább előtérbe kerül, a személyzet 

hibáinak csökkentése is újabb feladatok elé állítja a társaságokat. 

 

A személyzet beosztása során számos követelménynek eleget kell tenni, melyek egy 

részét nemzetközi előírások, másik részét a légitársaság belső szabályzata képezik. A 

légterek, repülőterek zsúfoltsága késést eredményez, ami a menetrend megváltozását 

okozza. Így a kezdeti optimális repülőgép és személyzet beosztás is módosul, hiszen a 

járatok nem az előre eltervezett módon kerülnek végrehajtásra. A személyzetet ilyenkor 

át kell tervezni a legkisebb zavarás végrehajtásával. 
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Értekezésemet a légi közlekedés helyzetének elemzésével kezdem, bemutatva a 

forgalom alakulását, az erős növekedés miatt egyre gyakoribb késések okát, statisztikáit. 

Ismertetem a légi közlekedési piac jellegzetességeit, és a piaci helyzetet erősen 

megváltoztató olcsó légitársaságok sikerességének okát. Mivel ezek a társaságok többek 

között a költségek csökkentésének is köszönhetik versenyelőnyüket, értelmezem a légi 

közlekedési vállalatok költségeinek összetevőit, kitérve a személyzeti költségek 

arányára.  

 

A második fejezetben a repülő személyzet paramétereit, valamint a személyzet 

menedzsmentet befolyásoló tényezőket mutatom be. Ezen tényezők egy része a 

menetrendi szerkezetre, a piaci jellemzőkre vezethető vissza, de az alapvető korlátokat a 

nemzetközi és vállalati előírások adják. Kiemelt szerepet szánok a repülési idő 

értelmezésére, valamint az erre vonatkozó előírások bemutatására. Mivel a repülés 

biztonságát az emberi hibák erősen befolyásolják, és a balesetek túlnyomó többsége is 

emberi hibára vezethető vissza, külön foglalkozom a hajózók döntési folyamatának 

komplexitásával, a lehetséges hibaforrásokkal, és a légitársaságok képzési rendszerével. 

 

A harmadik fejezetben a személyzet menedzsment általános rendszerével foglalkozom, 

melynek során elemzem a menedzsment feladatait, és kapcsolatát a vállalatok többi 

folyamatával, valamint ismertetem a munkaerő szükséglet paramétereit. Modelleket 

dolgozok ki a repülőszemélyzet teljes létszámának meghatározására, valamint 

foglalkozom a létszámot befolyásoló tényezőkkel. 

 

A negyedik fejezetben a személyzet járatokra történő optimális beosztására dolgozok ki 

lineáris programozáson alapuló modelleket, majd ezeket példákon keresztül ültetem át a 

gyakorlatba. Első lépésként a személyzeti csoportok járatokhoz történő rendelésével, 

majd ezután az egyes személyek csoportokhoz történő rendelésével foglalkozom. Mivel 

a kezdeti megoldás a késések, járattörlések miatt bekövetkezett menetrendi változások 

miatt szintén változik, ezért kitérek az ilyen rendellenességek esetén szükséges 

újraszervezések kérdésére is. 

 

Az áttekinthetőség megkönnyítése miatt az alkalmazott jelölések listáját, 

rövidítésjegyzéket, valamint az ábra- és táblázatjegyzéket a dolgozat elején helyeztem el.  



Légitársaságok személyzettervezése                                                                                          Kővári Botond 

 5 

Jelölésjegyzék 
 

létszám L [fő] 
bruttó személyzeti igény LBR [fő] 
jelenlegi személyzet LJELEN [fő] 
nettó személyzeti igény LNE [fő] 
a személyzeti igény változása ∆LBR [fő] 
a személyzeti létszám csökkenése ∆L– [fő] 
a személyzeti létszám növekedése ∆L+ [fő] 
korrigált bruttó létszám L’BR [fő] 
az f. járaton utazó, szolgálatot nem teljesítő személyek száma lf [fő] 
f. járatra igényelt létszám nf [személyzeti 
  csoport] 
a repülőgép kapacitása NK [fő/járat] 
egy személy éves produktív időalapja TPR [óra/fő] 
késés ∆t [perc]  
az f. járat repülési ideje Tf [óra] 
a p. csoport munkaidő igénybevétele mp [óra] 
munkaidő korlát m [óra] 
a személyzet rendelkezésre állásának valószínűsége pr.á. [%] 
időkorlát kihasználási tényező η [%] 
a személyzeti költségek aránya a közvetlen költségek között rCC [%] 
a repülőgép kihasználtsága (Load Factor)  LF [%] 
évi termelésnövekedés  q [%] 
egy zavaró tényező előfordulási valószínűsége pλ [%] 
egy adott csomóponton lévő repülőgépek száma gh [db] 
a rendelkezésre álló repülőgépek száma K [db] 
produktum mennyisége Q [munka  
  teljesítmény 
  egység] 
egységnyi értékteremtő képesség személyzeti költsége aL [Ft/Ft] 
termelési érték  VQ [Ft] 
egységnyi termékre jutó beruházás értéke aI [Ft/Ft] 
egy óra repülés közvetlen költsége (Direct Cost) DC [Ft/óra] 
munkaköltség b [Ft/óra] 
a p. csoportban lévő n. személy fizetése bnp [Ft] 
egyirányú repülőjegy ára, tarifa ρ [Ft] 
hasznosság u [Ft] 
a p. csoport költsége cp [Ft] 
a p. csoport többletköltsége ∆cp [Ft] 
az r. útvonal költsége cr [Ft] 
az f. járat le nem fedéséből (törléséből) eredő költség wf [Ft] 
az f. járaton utazó, de szolgálatot nem teljesítő személy költsége df [Ft] 
az n. személy hazaszállításának költsége qn [Ft] 

egy zavaró tényező pénzben kifejezett hatása Vλ [Ft] 
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Indexhalmazok 
 

személyzeti csoportok p 
járatok f  
munkaidő korlátok j 
útvonalak r 
csomópontok, repülőterek h 
szűk csatlakozások u 
személyek n 
zavaró tényezők Λ 
 

Döntési tényezők 
 

a p. személyzeti csoport döntési tényezője xp 
az f. járatot a p. személyzet teljesíti-e?  αfp 
az r. útvonal tartalmazza-e az f. járatot? γfr 
az r. útvonal döntési változója βr 

az r. útvonal tartalmazza-e az u. szűk csatlakozást? ξur  
a p. személyzeti csoport tartalmazza-e az u. szűk csatlakozást?  ηup 
az f. járat törlésre került-e?  δf 
az n. személy döntési változója ψn 
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CARMEN Computer Aided Resource 
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Számítógépes Erőforrás Menedzsment 
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Organization 
Nemzetközi Polgári Légiközlekedési 
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JAA Joint Aviation Authorities Egyesült Légügyi Hatóságok 
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LOFT Line Oriented Flight Training Útvonal Orientált Repülés Oktatás 
SBS Selective Bidding System Szelektív Megfeleltetési Rendszer 
SWOT Strengths, Weaknesses, 
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1 A légi közlekedés jellemző paraméterei napjainkban 
 

1.1 A légiforgalom alakulása, és a légi közlekedési piac helyzete 
 

1.1.1 Szállítási teljesítmények 

A személyszállítást tekintve valamennyi közlekedési mód közül a légi közlekedés 

teljesítménye növekedett a legnagyobb mértékben az elmúlt húsz-harminc év során. 

Utaskilométerben kifejezve a légiforgalom teljesítménye évente átlagosan 7,4%-kal 

emelkedett 1980 óta, míg az EU Tizenötök repülőtereinek forgalma ötszörösére nőtt 

1970 óta. Minden nap több mint 25000 közforgalmú repülőgép repül Európa egén, és a 

növekedés tendenciájából ítélve ez a szám várhatóan tíz-tizenöt évenként 

megduplázódik. Az ilyen sűrű forgalom már késéseket okoz, és ezek növekvő száma és 

mértéke a közelgő telítettség egyértelmű jele. Az 1.1 ábrán az EU Tizenötök teljes 

személyszállítási teljesítmény adatainak változását mutatom be 1980 és 2000 között 

[Eurostat, 2005; Ecm01].  
 

 
1.1  ábra: Az EU 15 teljes személyszállítási teljesítménye 1980 és 2000 között 

 

Az ábra alapján a növekedés mértéke az egyes közlekedési módoknál, 1980 és 2000 

között (az 1980-as értéket 100%-nak tekintve) az alábbi volt: 

• Személygépkocsi: 164% 

• Autóbusz: 103% 

• Vasút: 111% 

• Légi közlekedés: 416% 
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A légiforgalom növekedése Európában a ’90-es évektől kezdve szinte folyamatosan 

lineáris, és a tervek szerint 2020-ig ez így is fog maradni, mint ahogy az az 1.2  ábrán is 

látszik [Ecn05b]. A növekedés egyedül a ’90-es és 2000-es évek elején torpant meg 

kissé, amikor az ismert gazdasági és politikai tényezők miatt enyhe stagnálás volt 

jellemző. Az ábra az európai légiforgalmat mutatja, beleértve a menetrend-szerinti és 

eseti járatokat egyaránt. 
 

 
1.2  ábra: A repülések száma és a személyszállítási teljesítmények Európában 

 

1.1.2 A légiforgalom zavaró tényezői és azok hatása 

A dinamikus forgalomnövekedés torlódások kialakulását eredményezi, ezért a 

következőben ezekkel a zavaró hatásokkal foglalkozom. 

Az infrastruktúrából eredő két szűk keresztmetszetet a repülőterek és a légi útvonalak 

jelentik. A repülőterekkel kapcsolatos nehézségekre megoldást nyújthat a hub & spoke 

rendszerű üzemelés. Az ilyen gyűjtő-elosztó központokba befutó sugaras hálózat előnye, 

hogy több különböző járat érkezhet a repülőtérre közel azonos időben úgy, hogy a 

csatlakozások a legrövidebb időn belül elérhetők legyenek. A közvetlen járatoknak a 

gyűjtő-elosztó repülőtereket érintő közvetett járatokkal való felcserélése azt 

eredményezi, hogy a repülőgépek átlagos mérete csökken, mivel a légitársaságok 

szívesebben sűrítik a járatokat, ahelyett, hogy ritkábban közlekedő nagy repülőgépeket 

használjanak. Ez azonban, az eredeti szándékkal ellentétben, épp a forgalmat növeli. 

Más jellegű gondokat okoznak a felső légtérben haladó járatok, ahol a repülőgépek 

elérik utazó sebességüket. A repülőgépek légifolyosókat használnak, ezek azonban nem 

mindig követik az optimális útvonalat, mert a repülési útvonalak nemzeti szervezéséből 

eredő olyan korlátokhoz igazodnak, mint például a katonai területek elhelyezkedése, 

vagy az ország különböző részei feletti légtér függőleges megosztásának 

összehangolatlansága. Mi több, a légi irányító szolgálatok közvetlenül csak a nemzeti 

légtérért felelősek. Még mindig lényeges különbségek vannak a légi irányítási 



Légitársaságok személyzettervezése                                                                                          Kővári Botond 

 12 

rendszerek és szabályok között, ami rendkívüli módon megnehezíti a műveletek 

összehangolását. A légi irányítási rendszer jelenlegi túlzott mértékű szétaprózottságának 

megszüntetéséhez a légi irányítás nagytérségi szintű szabályozására van szükség. Az 

optimális szervezésen túl a másik megoldást a légi folyosók számának növelése jelenti, 

ami a csökkentett függőleges elkülönítési rendszer bevezetésével meg is valósult.1 

 

Mivel összességében a repülőtéri és légtérkapacitások növelése nem történt meg a kellő 

mértékben, torlódások alakulnak ki a következő területeken: 

• fel- és leszállás: a futópályák és gurulóutak miatt, 

• útvonali repülés: a nem optimális légi irányítás, valamint a légtér zsúfoltsága miatt, 

• földi oldal: a repülőtérre vezető utak alacsony kapacitása miatt. 

 

Mindezek megnehezítik a forgalom lebonyolítását, és érdemleges okai a késéseknek is. 

A késéseket azért említem meg kicsit részletesebben is, mert a személyzettervezésre is 

erős hatással vannak. A késések a személyzet tekintetében három hatással járhatnak: 

• a személyzet átszervezése, 

• tartalék személyzet alkalmazása, 

• járattörlés. 

 

Az 1.3 ábrán az egy menetrendszerű járatra jutó átlagos késés nagyságát ábrázolom 

teljes Európát figyelembe véve [Ecn05a]. A késési értékek jelentése: adott évi teljes 

késési perc érték valamennyi járatra összegezve, osztva az összes repülések számával, 

azaz 

  (1.1) 

ahol 
∆t: egy járatra jutó átlagos késés [perc], 
∆ti: az i. járat késése [perc], 
n: a járatok száma egy év alatt, 
i: a járat indexe. 

 

                                              
1 Az RVSM eljárás (Reduced Vertical Separation Minimum) 2002-ben került bevezetésre. Lényege, hogy 

a kb. 8800 és 12500 méteres repülési magasságtartományon a repülőgépek közti függőleges elkülönítést 

a korábbi 2000 lábról 1000 lábra csökkentették, ezáltal a repülési szintek száma megduplázódott. 
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1993-ban azért történt jelentős csökkenés, mert akkor vezették be az új légiforgalmi 

irányító rendszert, melynek segítségével kedvezőbben és gyorsabban lehet meghatározni 

a repülések útvonalát és idejét. 2005-re a késések jelentősen megnövekedtek; az összes 

járatra vetített átlagos érték már elérte a 10 percet, valamint a járatok 44%-a szenvedett 

késést. 
 

 
1.3  ábra: Európai menetrendszerinti járatok átlagos késési idejének alakulása 

 

A késések – azon túlmenően, hogy átszervezést, esetleg járattörlést eredményeznek – 

jelentősen befolyásolják a légi közlekedési vállalat költségét is. Ez a veszteség eltérő 

tényezőkből tevődik össze attól függően, hogy a levegőben, vagy a földön állva történik 

a várakozás, illetve az is befolyásolja, hogy kisebb, vagy nagyobb-e a késés. Ennek 

megfelelően a késési költségtényezőket mutatom be az 1.1 táblázatban. 
 

1.1 táblázat: A késési költségek összetevői  

 
 

2004-es értéken az európai légitársaságok átlagát tekintve, egy perc késés 72 Euró 

költséget jelentett. Ezt szorozva a repülések számával és átlagos késésekkel, kb. 3..5 mrd 

Euró összeget kapunk2, tehát ennyi volt az európai légi közlekedés késések miatti 

addicionális költsége 2004-ben [Ecn05a]. Amennyiben nem vállalják fel a késést, 

megoldás lehet a járattörlés; itt ezzel részletesen nem foglalkozom, csupán az 

összehasonlítás miatt álljon itt szintén az európai légitársaságok átlagos, járattörlésből 

                                              
2 A tág intervallum a késési költségek eltérő becslése miatt adódik. 
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eredő egyszeri költsége (2004): 6380 EUR. Tehát egy járattörlés gazdaságilag megfelel 

közel 1,5 óra késének (6380 EUR / 72 EUR/perc = 88,6 perc), azaz – csupán anyagi 

szempontból – akkor érdemes törölni a járatot, ha annak 1,5 óránál nagyobb lenne a 

késése. 

 

A késéseknek számos oka van; az 1.4 ábrán egy egyszerű csoportosítást mutatok be. Az 

értékek továbbra is valamennyi európai légitársaság késését tükrözik (2004). 
 

 
1.4  ábra: A repülőjáratok késéseinek okai 

 

Mint látható, a társasági belső tényezők a késések felét okozzák; ezt jobb szervezéssel 

lehetne csökkenteni. Az útvonalak és repülőterek zsúfoltsága a késések harmadáért 

felelős. Az időjárás miatti késések aránya az év hónapjaihoz igazodva igen erős eltérést 

mutat, a fenti 9% nyáron csupán 2-3%, míg télen akár 15% is lehet. 
 

1.1.3 A tágabb értelemben vett piac általános jellemzői 

A légi közlekedésben igen erős versenyhelyzet alakult ki az elmúlt években. A 

légiforgalom növekedése gyorsabb volt a gazdaság növekedésénél, bár a globalizáció 

elsősorban az üzleti repüléseknek kedvezett. 

 

A légi közlekedés jelenlegi szerkezete arra ösztönzi a légitársaságokat, hogy 

tevékenységüket a főbb repülőterekre összpontosítsák, amelyeket ezután a 

tevékenységük gyűjtő-elosztó központjaivá (hub) alakítanak. A torlódások így a hub 

szerepet betöltő központi repülőterek körül összpontosulnak, ennek minden kísérő 

jelenségével, például a levegőszennyezéssel és a légi irányítási nehézségekkel együtt. A 

légtér zsúfoltságának csökkentésére már léteznek megoldások, de a földi torlódásokra 

még nem fordítanak kellő figyelmet, pedig ez a terület az utasok szempontjából, 

valamint a repülőgépek rendelkezésre állása, és az ebből eredő személyzeti nehézségek 

miatt legalább ugyanolyan fontosságú. 
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A torlódások csökkentése szempontjából fontos lenne nagyobb repülőgépek 

alkalmazása, azonban a legtöbb, Európán belüli járaton továbbra is a közepes kapacitású 

repülőgépek túlsúlya várható. Ezzel szemben a nagy gyakoriságú, nagy távolságú 

járatokon valószínűleg sok légitársaság választja majd a nagyon nagy 

repülőgéptípusokat. Az ilyen repülőgépek intenzív használata azonban számos 

problémát vet fel: a repülőtereket alkalmassá kell tenni a repülőgépek fogadására, a 

csatlakozó forgalom átszervezése szükségessé válhat stb. 

 

Gazdasági és környezetvédelmi szempontból fontos kérdés a kerozin adómentessége is. 

A légitársaságok lényeges adókedvezményeket élveznek, mivel az általuk használt 

kerozin, nemzetközi egyezményből kifolyólag, minden adótól mentes3, így kevésbé 

vannak ösztönözve a legjobb hatásfokú repülőgépek használatára, hogy ilyen módon 

járuljanak hozzá pl. a CO2 kibocsátás csökkentéséhez. Az adómentesség ezen felül a légi 

közlekedés és más közlekedési módok közötti verseny feltételeinek méltánytalan 

torzításához vezet. A kerozin adóztatása már régóta megfontolás tárgyát képezi európai 

szinten. Az eljárás egyáltalán nem problémamentes, mivel azonos elbánásban kell 

részesíteni az Unión belül légi járatokat üzemeltető, de az azon kívüli fuvarozókat is. 

Egy másik lehetőséget jelent a svédországi gyakorlat, ahol csak azokat a légi járatokat 

adóztatják meg, amelyeknek van üzemanyag-felhasználást tekintve alternatívájuk, 

például egy nagysebességű vasúti szolgáltatás, mivel ez lehetővé tenné a más 

közlekedési módra való áttérést, míg egy általános érvényű adó kivetése egyszerűen csak 

megdrágítaná a repülőjegyek árát. 

 

Az üzemelési költségek csökkentése több tényező miatt is nagy hangsúlyt kap 

napjainkban. Egyrészt az általános gazdasági helyzet, a szinte minden iparágban 

érezhető túlkínálat teszi szükségessé, de a légi közlekedésben ezen kívül további 

sajátosságok is megfigyelhetők; ezek közül az egyik legfontosabb a piac radikális 

átalakulása az olcsó társaságok megjelenése és hihetetlen mértékű terjeszkedése miatt. 
 

                                              
3 Az Európai Bizottságnak a gázolaj és a kerozin közös adóügyéről szóló 2001/574/EK határozata szerint a 

kerozin adómentes az EU-ban. Azonban a 2004/74/EK irányelv egyes új tagállamok részére adott évtől 

(általában 2008..2010) kötelezően bevezetendő adót ír elő a kerozinra. A magyarországi 2003. évi 

CXXVII. törvény alapján a kerozin Magyarországon jövedéki adó és ÁFA mentes. 
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1.1.4 Légitársaságok szövetségei 

A légi közlekedés piacának terjeszkedése miatt alapvető fontosságú a társaságok 

növekedése is, hiszen csak így tartható fenn a kívánt piaci részarány. Ennek, és ezzel 

párhuzamosan a hatékonyság növelésének és a költségek csökkentésének egyik 

legfontosabb eszközét az együttműködés jelenti, melynek két módja lehetséges: járatok 

közös üzemeltetése, illetőleg stratégiai szövetségben történő üzemelés. Mindkét esetben 

azonos a vezérelv: a költségek felosztása, a fajlagos költségek csökkentése, valamint 

több járatindítás lehetősége. A stratégiai szövetség az egyszerű közös járatüzemeltetésen 

túl az útvonalhálózat egységesítését, és ezáltal új piacok meghódításának lehetőségét, 

valamint több vállalati tevékenység közös végrehajtását jelenti, ami által jelentős költség 

takarítható meg. A főbb együttműködési területek a hálózat egységesítésén kívül a 

következők [Jás05]: 

• Közös résidő gazdálkodás, azaz a szövetség tagjai egymás között kicserélhetik a 

kapott résidőket4. 

• Közös beszerzések, a gyártók felé érvényesíthető nagyobb tárgyalási súly, 

valamint a nagyobb megrendelés miatti árelőny. 

• Közös infrastruktúra használat (irodák, de akár a pilóták repülőgép szimulátora is). 

• Közös marketing tevékenység. 

• Emberi erőforrás menedzsment: ezen a területen még igen kezdetleges az 

együttműködés, csupán a tapasztalatok kicserélésére, munkamódszerek 

összehangolására léteznek kísérletek, de ezeket sem alkalmazzák széles körűen. 
 

1.2 Az alacsony költségű légitársaságok 
 

Mivel a piac szerkezetét, a verseny alakulását az olcsó légitársaságok nagymértékben 

átalakították, a következőkben ezen társaságok kialakulásával, stratégiai eszközeivel 

foglalkozom. 
 

1.2.1 Az alacsony költségű légitársaságok kialakulása 

Az olcsó légitársaság elnevezés az angol „low cost (low budget) company” magyarra 

fordításából ered. Megtévesztő a széles körben elterjedt „fapados” elnevezés, hiszen 

általában nem párosul az olcsó jegy abszolút értelemben vett alacsony szolgáltatási 

                                              
4 Résidő (slot): a repülőtéren engedélyezett felszállás időpontja. 
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színvonallal, csupán néhány háttértevékenység lecsökkentéséről van szó. Az olcsó 

társaságok megjelenése az 1970-es évekre vezethető vissza, amikor az addigi monopol 

piacot – elsőként Amerikában – deregulációs törvénnyel enyhítették; erős fejlődésük 

Európában azonban csak 2001 szeptembere után jellemző, amióta a légi közlekedés 

általános válságából a költségcsökkentés és alacsony jegyárak jelentik a kiutat. Ezen 

társaságok a 2001 után bekövetkezett válságot is többnyire sikerrel vészelték át, sőt, 

növekvő nyereséget is tudtak realizálni. Miközben a hatalmas, nagy múltú vállalatok 

sorra leépítésekre és költségmegtakarításra kényszerülnek, a low cost társaságok bővítik 

a flottájukat és egyre nagyobb piaci részt szereznek meg, természetesen egyre nagyobb 

konkurenciát jelentve a nemzeti fuvarozók számára; 2003-ban Budapest-Ferihegyen is 

megjelentek. 2005-re a teljes európai piaci részesedésük, a repülések számának 

tekintetében, elérte a 20%-ot. Elterjedésükkel az amúgy is kiélezett verseny az 

utazóközönségért még inkább erősödik, és a jegyárak csökkentésének irányába hat. Ezért 

minden társaságnak szembe kell néznie az új helyzettel, és fokozottabban 

költséghatékony üzemelést kell megteremtenie. Mivel a humán erőforrás az egyik 

legnagyobb költségtényező, ezért ennek optimálása is előtérbe kerül. 
 

1.2.2 Sikerességük kulcsa; a költségcsökkentés lehetőségei 

Számos olcsó légitársaság jelszava a pontosság, megbízhatóság, mert az alacsony 

jegyárakon kívül ez a legfontosabb vonzerő az utazóközönség számára. A pontosság 

legfontosabb tényezője a menetrend optimális megszerkesztése és betartása. A 

megfelelően megszerkesztett menetrend a megfelelő profit kulcsa is: kizárólag magas 

keresletű útvonalakat üzemeltetnek, ponttól pontig relációban és viszonylag kisebb 

távolságokon, mellőzve az átszállásokat; kihasználva, hogy az átszállás nélküli 

járatokkal valamennyire ki lehet küszöbölni a torlódásokat. A repülőterek kiválasztása is 

fontos: általában az úti céltól valamivel távolabb lévő repülőterekre üzemelnek, mert itt 

kisebb a forgalom, és nem kell várakozni a le- és felszállásra, valamint a leszállási illeték 

is kevesebb. A légtér is fontos tényezője a késéseknek, ezért kevésbé zsúfolt útvonalak, 

légifolyosók választása célszerű. Mindezen tényezők hatására az összes olcsó 

légitársaságok járatainak átlagosan több mint 70%-a időben érkezik meg, ellentétben a 

nemzeti légitársaságokkal, akik sokkal gyengébb statisztikával rendelkeznek. 

 

Az utasok szempontjából az egyik legfontosabb tényező tehát a megbízhatóság, viszont 

az üzleti sikerben meghatározó szerepe van az alacsony vállalati önköltségnek, ami az 
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alacsony jegyárakat lehetővé teszi. Az egyik legfontosabb, az utazóközönség számára is 

legjobban érzékelhető önköltség összetevő a repülőjegyekkel függ össze. Az értékesítés 

közvetlenül, online módon történik, így nincs szükség irodák és ügynökök fenntartására. 

Általában a jegy csak elektronikus formában létezik, a beszállásnál pedig csak az 

útlevélre van szükség, így megtakaríthatóak a jegyek nyomtatásával kapcsolatos igen 

tetemes költségek. A jegyértékesítéssel kapcsolatos további tényező, hogy soha nem 

árusítanak más társaságokkal közösen, ennek megfelelően nem alkalmazzák a manapság 

annyira divatos közös üzemelésű járatokat sem. A jegyárak szerkezete egyszerű, 

nincsenek jegy- és utas osztályok. Egy adott járat vagy üzleti, vagy turista osztályú, a 

kettő nem keveredik. Természetesen az utóbbi a gyakoribb, hiszen a célközönség is 

többnyire a fiatalok, vagy a kevésbé tehetősek. Nem alkalmazzák a máshol elterjedt 

törzsutas programokat sem. Mint említettem, a célállomások általában a nagyvárosoktól 

viszonylag távolabb lévő, kisebb repülőterek, ahol jóval alacsonyabb a leszállási illeték. 

Ez azonban az egyik legkevésbé kedvező tulajdonsága is az olcsó társaságoknak, hiszen 

innen az úti cél gyakran csak egy órás tömegközlekedéssel (pl. vasúton) közelíthető 

meg, ami az időn túl jelentős extra költséget is jelent az utasnak. 

 

A fedélzeti szolgáltatások területén két ellentétes irányzat létezik: az egyik elgondolás 

szerint nem szabad a szolgáltatási színvonalon takarékoskodni, mert az utas kényelme a 

legfontosabb. Kevésbé sikeres társaságok azonban nem tartják ezt be, és a catering 

szolgáltatást is részben külön díj ellenében nyújtják. Kényelmi szempontból nagyobb 

hiba, ha sűrűbb üléseket alkalmaznak a nagyobb szállítási kapacitás miatt. Sikeres olcsó 

légitársaságoknál nem ritkák az igen magas színvonalon berendezett repülőgépek sem. 

Általános viszont az utaskísérők kisebb száma a személyzeti költségek miatt. 

 

A flottájuk általában egy repülőgéptípusból áll, ezáltal jelentős karbantartási és 

üzemeltetési költségmegtakarítás érhető el. Így nem lehetséges minden járatra a 

megfelelő ülésszámú repülőgépet beállítani, de ily módon is elérhető magas 

kihasználtság a menetrend optimális megszerkesztésével és az árak alacsonyan 

tartásával; a kihasználtság mutatóik 10..15%-kal magasabbak, mint a hagyományos 

légitársaságoké. A repülőgépek az európai olcsó légitársaságoknál átlagosan napi 12 órát 

vannak a levegőben. A homogén géppark a személyzet vezénylését megkönnyíti, mert a 

járatokra beosztott személyek (és gépek) felcserélhetők, így járattörlés, repülőgép csere, 

vagy betegség esetén nincs szükség a teljes menetrend, vagy beosztás módosítására. A 
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repülőgépek korszerű műszaki jellemzői biztosítják, hogy kis zajilletéket kell fizetni 

utánuk, valamint jelentős az üzemanyag megtakarítás is. 

 

Összességében a különböző költségtételek közül a hagyományos társaságokhoz képest a 

következő mértékű megtakarítások érhetők el [Ste03, valamint számos olcsó társaság 

internetes honlapja alapján]: 

• Utasellátás: -100%5 

• Jegyértékesítés: -80% 

• Személyzet: -74% 

• Földi kiszolgálás: -70% 

• Repülőtéri díjak: -70% 

• Reklám, marketing: -64% 

• Repülőgép karbantartás: -60%6  

Ezek az adatok, viszonylag kis szórással, a gyakorlatban jól érvényesíthetők, számos 

európai olcsó légitársaság tapasztalata szerint. 
 

1.2.3 Az alkalmazott stratégiai eszközök 

A hosszú távú piaci stabilitás egyik feltétele a növekedés. Ez a stratégia új, sikeres 

vonalak megnyitását jelenti alapvetően. A piachódítással ellentétben a termékfejlesztést 

és piacszegmentálást azon társaságok választják csak, amelyek egy nagyobb légitársaság 

leányvállalataként alakultak. A piachódítás sikerességét jól jellemezi a következő adat: 

2000-ben az európai olcsó társaságok összes utasa közül 60%-ban új utasok voltak (akik 

korábban egyáltalán nem repültek), és 40%-ban olyanok, akik a korábbi társaságoktól 

pártoltak át [Gro05]. Jellemzően önállóan tevékenykednek, elenyésző az együttműködés 

akár olcsó társaságok között, akár nemzeti fuvarozókkal. A termék (járatok) színvonala 

egy közel állandó szintet képvisel, a piaci előnyt gazdasági oldalról kizárólag az árral és 

az alacsony önköltséggel igyekeznek elérni, méghozzá úgy, hogy ez soha ne menjen a 

biztonság rovására, sőt, épp ellenkezőleg. Az árképzés fordított módon történik, mint a 

hagyományos vállalatok esetében: nem az önköltségből indulnak ki, hanem a 

                                              
5  Gyakori nem csak a költségek teljes megtakarítása, hanem extra bevétel generálása is. 
6  Ennek kulcsa a tevékenység kiszervezése, és az egységes flotta. Az elérhető megtakarítások 

társaságonként változók, a 60%-ot elméleti maximumként tünteti fel több szakirodalom. A 

karbantartási költségek radikális csökkentése nem vezethet a repülés biztonságának csökkenéséhez. 
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versenytársak tarifáiból. A saját árat ezek alá pozícionálják, majd ebből levonják a 

megfelelő profitot, és így kapják meg a kívánt önköltséget, melynek teljesítése a cél. 

 

Piacszegmentálást nem végeznek, egy célcsoportot igyekeznek kiszolgálni tömegpiaci 

jelleggel, aminek legfontosabb előnye a költségek csökkentési lehetősége, hátránya 

viszont az, hogy az egyéni igényeket nem képesek kiszolgálni. 

 

Az árak jelentősen függenek attól, hogy indulás előtt hány nappal történik a foglalás; ezt 

néhány társaságra mutatom be az 1. mellékletben. Az értékek átlagos európai utakra 

vonatkoznak, oda-vissza, repülőtéri illeték nélkül, 2005 júniusi adatok alapján. A 

mellékletből leolvasható, hogy nagy különbség nincs a társaságok között az ár 

tekintetében. 

 

Az általános stratégiai szempontoknak megfelelően az olcsó társaságok által követett 

irányokat szintén az 1. mellékletben mutatom be. 
 

1.2.4 Személyzeti politika 

Értekezésem témájának megfelelően a személyzeti politikát emelem ki egyedül az olcsó 

légitársaságok költségtételei közül, és a következőkben ennek sajátosságait mutatom be. 

A hajózó személyzet esetében a repülőgép típusának függvényében a hatóságilag előírt 

létszámot biztosítani kell, így egy járat esetén egyedül az utaskísérők létszámát lehet 

csökkenteni úgy, hogy a minimális létszám még biztosítva legyen. A földi kiszolgáló 

személyzet (repülőgép előkészítés, karbantartás, jegyértékesítés stb.) minimálása 

alapvetően a tevékenységek kiszervezése révén lehetséges; vagy speciális cégek 

megbízásával, vagy a tevékenység olcsóbb régiókba (Kelet Európa) történő 

áthelyezésével (ahol lehetséges, pl. repülőgép karbantartás). A nagyobb olcsó társaságok 

személyzeti költségcsökkentési intézkedései az alábbiakra koncentrálódnak: nagyobb 

foglalkoztatási időarány, a fizetések és egyéb jutalékok normalizálása, az alacsonyabb 

igényű járatokra személyzet bérlése, a melléktevékenységek kiszervezése. További, és 

egyben igen fontos költségtényező a személyzettel kapcsolatban a külföldi 

munkakezdések esetén igényelt szálloda. A nemzeti fuvarozók még napjainkban is drága 

szállodai szobákat bérelnek a repülőszemélyzetnek, ahelyett, hogy – az olcsó társaságok 

példáját követve – helyi személyzeti bázist építenének ki, vagy olcsóbb lehetőségeket 

keresnének. 
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Az olcsó légitársaságok esetében mindezek eredményeként 2004-ben egy alkalmazottra 

5000..8000 utaskm jutott, míg a nemzeti fuvarozóknál ez csupán 850 utaskm volt 

átlagosan, valamennyi európai társaságot figyelembe véve. 2005-re a Ryanair-nél ez az 

érték elérte a 10.000 utaskm-t. Ennek az értéknek a pontos változását néhány társaságnál 

1999 és 2004 között mutatom be az 1.2 táblázatban [Ste03]. Az első három társaság 

olcsó társaság, míg a második három hagyományos nemzeti fuvarozó. Sok olcsó 

társaság egyre erősebben szervezi ki tevékenységeit, így ezen magas értékek nem 

feltétlenül tekinthetők átlagnak. 
 

1.2 táblázat: A teljes létszám és utasforgalom változása néhány társaságnál 

 
 

Általánosan megállapítható, hogy a forgalom az alkalmazotti létszámnál 

dinamikusabban nőtt a társaságok túlnyomó részénél, tehát az egy alkalmazottra eső 

utaskm érték is általában növekvő tendenciát mutat. Ez a növekmény azonban sokkal 

jelentősebb az olcsó légitársaságoknál, főleg ha figyelembe vesszük azt a tényt is, hogy 

sokkal kisebb teljesítmény értékekről indultak. 
 

1.3 A légitársaságok költségszerkezete 
 

A légitársaságok hatékonyságának, versenyképességének kulcsfontosságú tényezője a 

költségek alakulása, ezért a következőkben a légi közlekedési vállalatok 

költségszerkezetét tekintem át. 
 

1.3.1 A légi közlekedési vállalatok költségeinek csoportjai 

A vállalati költség a felhasznált tőkejavak és a munkaerő, valamint egyéb járulékos 

ráfordítások pénzben kifejezett értéke. Ezen költségek teljes mértékben tükrözik 

mindazokat a kiadásokat, amibe a vállalatnak a produktum került. A vállalat anyagi 

jellegű és bérkiadásait tükrözik, nem tükrözik azonban a társadalom teljes ráfordításait. 

A vállalat termelési globális költségei, összköltségei azt fejezik ki, hogy mibe kerül a 
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termelés során előállított összes termék vagy szolgáltatás egy időszakban. A költségeket 

az alábbi tényezők szerint lehet csoportosítani [Leg99]. 

• Költségnemek szerint. A felosztás alapja, hogy valamely költség milyen címen, 

milyen felhasználással összefüggésben merül fel. Többek között 

megkülönböztethetünk anyag- és energiaköltséget, munkabért és közterheit, 

valamint a tárgyi eszközök amortizációját. 

• Rendeltetés szerint alap és járulékos költségeket lehet megkülönböztetni aszerint, 

hogy az egyes ráfordítások az alaptechnológiai folyamattal (főtevékenységgel) 

milyen kapcsolatban állnak. 

• Az elszámolás módját tekintve közvetlen és közvetett költségeket 

különböztethetünk meg. Az előbbiek valamely meghatározott tevékenységgel, 

teljesítmény előállítással kapcsolatban pontosan számíthatók, közvetlenül 

elszámolhatók. A közvetett költségek meghatározása indirekt módszereket tesz 

szükségessé, mivel ezek a vállalat egyes tevékenységeivel nem hozhatók 

közvetlenül összefüggésbe. 

• Megkülönböztethetjük a költségeket aszerint, hogy azok a termelési 

teljesítménnyel összefüggésben változnak-e, vagy pedig bizonyos határok között 

attól független változók. 

 

Az általános csoportosítási lehetőségek után tekintsük át a légi közlekedésben 

alkalmazott költségstruktúrákat [Leg99]. A kategorizálást alapvetően rendeltetés szerint 

végzem el; ennek megfelelően megkülönböztethetünk üzemeltetési, és nem üzemeltetési 

költségeket. Ennek alapja, hogy elkülönítjük azokat a költségeket, amelyek nincsenek 

kapcsolatban a légitársaság szállítási tevékenységével. 

 

A nagyobbik csoportot az üzemeltetési költségek képzik. 

• Közvetlen üzemeltetési költségek. 

• A repülőgép személyzetének bére és közterhe; a hajózószemélyzettel 

kapcsolatos költségek blokkórára vetítve jelennek meg. 

• Útvonali és repülőtéri díjak. 

• Repülőgép bérleti díj, biztosítás. 

• Repülőgép üzemanyag és hajtóműolaj. 

• Javítási és karbantartási költségek: karbantartó személyzet költsége, 

alkatrész díja, a karbantartáshoz szükséges adminisztráció költsége.  
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• Értékcsökkenés és amortizáció: repülési eszközök amortizációja, földi 

berendezések és ingatlanok, extra értékcsökkenés, a személyzet át illetve 

továbbképzési költségei. 

• Utasok kiszolgálásának költsége (étkeztetés, szállás stb.). 

• Közvetett üzemeltetési költségek. 

• Állomási és kiszolgálási költségek: földi személyzet, épületek, 

berendezések költségei. 

• Utasok közvetett kiszolgálása. 

• Jegyértékesítés, eladás, promóciós költségek. 

• Általános és adminisztrációs kiadások (vezérigazgatóság, titkárság stb.). 

• Egyéb üzemeltetési költségek. 

 

A nem üzemeltetési költségeket öt kisebb csoportra lehet osztani, melyek a következők 

(mivel számos helyen a költséggel párhuzamosan bevétel is keletkezhet, ezért itt a 

bevételeket is megemlítem): 

• Azok a nyereségek illetve veszteségek, amelyek tulajdon, repülési vagy nem 

repülési eszköz, berendezés, ingatlan eladásából keletkeznek. 

• Felvett hitelekért, vagy más banki betétekért fizetendő kamat. Néhány légitársaság 

a repülőgépekért felvett kamatokat üzemeltetési költségként számolja el. 

• A légitársasághoz kapcsolódó vállalatok, illetve a melléktevékenységet folytató 

részegységek nyeresége illetve vesztesége, annak ellenére, hogy ezek közül 

néhány közvetlenül kapcsolódik a főtevékenységhez. 

• Mindazon költségek, amelyek nem esnek bele az előbbi kategóriákba. Ezek 

lehetnek valutaváltásból, részvények vagy más értékpapír eladásából származó 

nyereségek vagy veszteségek. Míg a fenti három csoport nem egészen, addig ez az 

egység tisztán nem üzemeltetési költség. 

• Az állami támogatás, vagy más szinten az államtól kapott juttatások. Az állami 

támogatások a légtér liberalizálása és a szabad verseny miatt folyamatosan 

csökkennek. 
 

1.3.2 A repülés költségei és a személyzeti költségek szerepe 

Akkor lehet csak a piacon a jó pozíciót megtartani és profitot termelni, ha a szolgáltatási 

színvonal növelésével párhuzamosan a fajlagos költségek szinten tartását, esetleg 
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csökkentését el tudja érni a vállalat. A teljes légi közlekedési iparág jövőbeli szerepe is 

függ attól, hogy hosszú távon milyen költséggel tudnak üzemelni a társaságok; ezért 

általános célként szerepel a költségek csökkentése, amit a piaci szerkezet módosulása is 

indokol, hiszen az ezredforduló utáni néhány évben az alacsony költségű társaságok 

további, igen dinamikus térhódítása jellemző. A forgalom növekedésével párhuzamosan 

a költségek csökkentési terve az 1.5 ábrán látható [Ecm01]. A 2000-es értékeket 

tekintem 100%-nak, és a többi érték az ebből számított bázisviszonyszám. A terv értékek 

az EU közlekedéspolitikája alapján fogalmazódtak meg, a légi közlekedés 

versenyképességének fenntartása érdekében. 
 

 
1.5 ábra: A repülések fajlagos, tervezett költsége 

 

Az ábrából is egyértelműen látszik, hogy a növekvő forgalommal párhuzamosan 

erősödnek a teljes költségek szinten tartására, illetőleg a fajlagos költségek 

csökkentésére vonatkozó törekvések. Mivel a teljes költség közel állandó szinten 

maradna, a nagyobb repülésszám miatt a fajlagos költségek csökkenése reális elképzelés. 

 

Egy hagyományos, azaz nem olcsó társaság változó költségeinek összetételét mutatja az 

1.6 ábra (európai társaságok átlaga, 2004) [Dog01; Eurostat, 2005]. 
 

 
1.6 ábra: A nemzeti légitársaságok változó költségeinek átlagos összetétele 
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Valamennyi üzemelési költséget figyelembe véve, az egy óra repülésre eső átlagos 

összeg közel 1.000.000 Ft volt 2004-ben. 

 

A menetrendi struktúra nagymértékben befolyásolja a személyzeti költségeket. Egy 

klasszikus, bázisrepülőtérre koncentráló menetrend esetén minden járat erre a repülőtérre 

indul, vagy érkezik. Ekkor a legkisebb az addicionális költség, mert sem extra 

elszállásolásra, sem a személyzet repülőterek közötti mozgatására nincs szükség. A két 

idegen ország közötti, valamint kabotázs járatok extra személyzeti költséggel járnak; 

ezen kívül rendellenesség esetén igen bonyolult átszervezést igényelnek. Nagyobb 

társaságok mégis alkalmaznak ilyen járatokat, mert új piacot képesek ezáltal 

meghódítani, de példaként említhetők azok a gazdaságilag nem feltétlenül előnyös 

járatok is, melyekre politikai okokból van szükség a két ország közötti kapcsolat ápolása 

céljából. 

 

A 2. melléklet a MALÉV járatokra terhelhető közvetlen költségeit tartalmazza. 
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2 A hajózók biztonsági kérdései, valamint a tervezésre ható tényezők 
 

A légi közlekedés biztonságában a hajózó személyzetnek igen nagy szerepe van, ezért a 

következő fejezetben a hajózókkal kapcsolatos, biztonságot befolyásoló tényezőket 

értékelem, továbbá bemutatom a személyzet tervezését befolyásoló tényezőket is. 
 

2.1 A légi közlekedés biztonsága 
 

Jelenleg a világon a légi közlekedésben a legnagyobb a biztonság a fajlagos 

teljesítményekre vetítve, a forgalom drasztikus növekedése ellenére. Mégis történnek 

balesetek, melyek jelentős részét emberi hiba okozza. A légi közlekedésben 

bekövetkezett balesetek szinte minden esetben igen komoly anyagi kárral, és/vagy 

emberi sérüléssel, tömeges halálozással járnak. Mivel az összes repülési balesetnek több 

mint a fele a hajózók hibájára vezethető vissza, fontos a helyes viselkedéssel, a döntési 

mechanizmussal és az azt befolyásoló tényezőkkel foglalkozni. A 3. mellékletben a 

halálos kimenetelű balesetek főbb okait mutatom be, az adatok a világon történt 

valamennyi balesetet figyelembe veszik. A mellékletből látható, hogy évtizedek óta a 

balesetek közel 55%-át pilótahiba okozza.  

 

A megfelelő személyek kiválasztása és képzése igen fontos a repülésbiztonság 

szempontjából. A magas arányú balesetszám, amely a hajózó személyzet hibájából 

következik be, az alábbi okokra vezethető vissza  

[http://www.planecrashinfo.com/cause.htm, 2005.12.]: 

• nem megfelelő figyelem: 22% 

• túlzott magabiztosság: 19% 

• rossz repülési technika: 18% 

• egyéb: 41% 

Másféle felosztás szerint, a pilóta okozta balesetek 50%-a hibás döntéshozatalra 

vezethető vissza! A nagy arány miatt a következőkben elemzem a pilóták 

tevékenységeinek hibalehetőségeit. 
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2.1.1 A pilóták döntéshozatalának komplexitása 

Mivel a pilóták helyes döntése nagymértékben befolyásolja a repülés biztonságát, és az 

oktatás során is a helyes viselkedés begyakorlása a legfontosabb feladat, röviden 

foglalkozom az ember (pilóták) döntéseinek pszichológiájával.  

A döntéshozatal fontossága a piaci helyzet éleződésével, az alacsony költségű társaságok 

megjelenésével tovább fokozódik, hiszen a biztonság, a gazdaságosság, a magas 

szolgáltatási szintű repülés nem csak szükségszerű, hanem a versenyképességet is erősen 

befolyásolja. A helyes döntés meghozatalát számos tényező gátolja. A legfontosabb, 

hogy a leírt és tényleges helyzetek, repülési paraméterek nem mindig egyeznek meg, 

azaz a pilóta nem azt tapasztalja, amit a dokumentumok, az elmélet, a fedélzeti 

kézikönyv szerint kellene. A következő tényező a pilótára nehezedő pszichológiai, 

társadalmi és fiziológiai nyomás, hatás, amely stresszként jelentkezik, és szubjektív 

viselkedést, befolyásolt ítélőképességet vált ki. Ezt erősíti a cselekvés végrehajtásáig 

rendelkezésre álló idő szűkössége. Minél nagyobb a veszteség lehetősége (mind anyagi, 

mind erkölcsi – hírnév), annál nagyobb a fellépő stressz. Egy triviális példa ezekre rossz 

időjárás esetén az útvonal megválasztása, amikor a pilóta szubjektíven mérlegeli a 

következő paramétereket: 

• az előre jelzett időjárási értékek mennyire mérvadók, 

• a saját (valamint a repülőgép) repülési jellemzői, 

• a járat fontossága, 

és ezek függvényében dönt az elkerülő útvonalról. A döntést befolyásolja (általában 

negatívan) a pilóta merészsége, vakmerősége, bizonyítása hajlama is. 

 

A 4. mellékletben a döntési folyamat szakaszait mutatom be. Az ábrából is látható, 

hogy összetett folyamatról van szó, amelynek végrehajtása nem egyszerű feladat, főleg, 

ha rendellenes esemény hatására kell cselekedni. A képzés során a visszacsatolásra, 

értékelésre kell nagy hangsúlyt fektetni, hiszen akkor rögzül egy cselekvéssor a 

legjobban, ha egyrészt megfelelően begyakorolt, és ha világos az általa elért hatás. 
 

2.1.2 A hajózó személyzet hibalehetőségei 

Az emberi hiba nem más, mint téves reakció (vagy a reakció hiánya), amely a várt 

eredményektől való eltérést eredményezi. Az ember soha nem dönt és viselkedik a 

hibázást teljesen kizáró módon, azonban megfelelő képzéssel a helyes reflexiók 

automatikussá tehetők. A vészhelyzetek, speciális helyzetek, amiket képtelenség mind 
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kellő mértékben begyakorolni, olyan összetett reakciót igényelnek, melynek 

végrehajtása során magas hibakockázattal kell számolni. Ezek miatt a képzés során a 

legnagyobb hangsúlyt arra kell fektetni, hogy a repülés biztonságát a hajózók semmi 

esetben se veszélyeztessék, valamint minden helyzetben gyors és biztonságos döntést 

legyenek képesek hozni. 

 

Az ember számos hiba lehetőségét magában hordozza, melyek az információ 

feldolgozási folyamat különböző fázisaiban lehetségesek. Míg a végső döntés 

megszületik, az alábbi részfolyamatok mennek végbe: érzékelés, feldolgozás, 

figyelemfelkeltés (a reagálás biztosítása), döntési alternatívák kidolgozása, cselekvés, 

visszacsatolás [Hel99; Hur78]. A következőkben ezeket ismertetem, kitérve néhány 

jellegzetes hibalehetőségre. 

 

Érzékelés, a külső jel felfogása, mely lehet egy utasítás, zaj, bármilyen dolog. 

Hibalehetőség: nem, vagy rossz észlelés. Az elsőre példa a rendszeresen ismétlődő 

jelenségek, műveletek esetében a hirtelen fellépő változás érzékelésének elmulasztása, 

míg a másodikra – pilóták esetében – a köd okozta fénytörést lehet kiemelni. 

Érzékelésbeli hiba lehet a téves műszerleolvasás is. A hasonló felépítésű és skálázású 

műszerek egymás után történő leolvasásakor, kísérletek szerint, akár 30% hibaarány is 

előfordulhat. A hiba kockázatát növelik a sok esetben alkalmazott többmutatós 

műszerek, illetve mutatós és számlálós műszerek kombinálása; sőt, ebben az esetben a 

hibán túlmenően a leolvasási idő is megnő. Ezért kaptak nagyobb szerepet a digitális 

kijelzők, ahol mindig csak a legfontosabb információk jelennek meg, és a másodlagos 

adatokat kérésre jelzik csak ki. A kijelzők felépítésén túl a megvilágítás erőssége is 

fontos szempont, más-más látási viszonyok (sötétség) esetén eltérő műszer megvilágítás 

szükséges, de hibás leolvasást eredményezhet a tükröződés is. A könnyebb értelmezés 

miatt jó megoldást jelenthet, ha a kritikus határokat a műszeren eltérő színnel jelölik. Az 

amúgy is nagy hibaarány a kritikus helyzetekben (leszállás) csak fokozódik a fellépő 

stressz hatására.  

 

Fontos kérdés még a műszerekkel és repülési paraméterekkel kapcsolatban a 

mértékegységek eltérősége. A nemzetközi szabványok Európában a metrikus rendszer 

használatát írják elő, de számos repülőgép típuson angolszász egységben jelzik ki a 

műszerek az adatokat, így az átszámítás szintén magas hibakockázatot rejt magában. A 
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71/354/EGK, Európai Közösségek Tanácsának 1971-es rendelete engedélyezi az 

angolszász mértékegységek használatát a Közösségen belül. A 80/181/EGK rendelet ezt 

hatályon kívül helyezte, és 1989-től az SI mértékegységek használatát irányozta elő. Ezt 

az 1999/103/EK rendelet felülvizsgálta, és tovább bővítette az SI mértékegységek 

alkalmazását. Ez alól azonban néhány szakterület kivételt képez, így a légi közlekedés 

is. Magyarországon a 14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet értelmében továbbra is 

elfogadott az angolszász mértékegységek használata a légi közlekedésben; Európában 

ezzel harmonizál a Eurocontrol álláspontja is. 

 

Feldolgozás, értelmezés, azaz az érkezett jel információvá alakítása. Hibalehetőség a 

nem helyes értelmezés, melyeknek kiváltó oka lehet a koncentráció hiánya, de 

beszélhetünk arról a pszichikai tényről is, hogy az ember képes olyat látni vélni, amit 

látni akar, és így téves információval fog rendelkezni. A sok forrásból származó 

információ (audiovizuális észlelés, légiforgalmi irányítás, pilótafülke, kijelzők, 

dokumentációk) feldolgozása nehéz feladat, és eközben egy paraméter félreértése 

könnyen előfordulhat. A legkomolyabb félreértési forrás a rádiózás, hiszen eltérő 

angolsággal (mind tudásban, mind kiejtésben), rossz minőségben (szűk 

frekvenciatartomány, recsegés) kell egymással kommunikálni, és bár léteznek 

szabványok bizonyos kifejezésekre, mégis számos esetben egy nem pontosan 

megfogalmazott mondat félreérthető lehet7. A rádiózásban rejlő további hiba, ha két 

repülőgépet összetévesztenek, és egy másik hajtja végre a kapott utasítást. 

A fedélzeti műszerek a fent említett paramétereken túl további, értelmezési hibát 

rejtenek magukban, méghozzá a figyelmeztető eljárások tekintetében. Előfordul, hogy a 

figyelmeztető jelek (duda, piros lámpa stb.) nem a megfelelő módon és időben 

aktiválódnak, és ilyenkor csak zavaró tényezőként viselkednek. Ezért tudatosan 

kiiktathatják a pilóták ezeket a repülés zavartalansága érdekében, így viszont akkor sem 

működnek, amikor tényleg szükség lenne rájuk. 

 

Figyelem felkeltése (a reagálás biztosítása). Ez az egyik legkritikusabb folyamat, mert az 

ember egyszintű észlelési csatornával rendelkezik, tehát két egyszerre jövő jelet nem tud 

                                              
7 Például a következő utasítás a légiforgalmi irányítók részéről azt jelenti, hogy 2500 láb magasságra kell 

süllyedni: „Two five zero zero”. Ha azonban, a kiejtésbeli hasonlóság miatt „To five zero zero”-t ért a 

kapitány, a magasság 500 láb lesz. 
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úgy feldolgozni, hogy azok azonos mértékben felkeltsék a figyelmét, tudatosuljanak. 

Nem azonos az első fázissal, hiszen ott csak a jel érzékelése történt meg, itt pedig a 

feldolgozott információra való reagálásról van szó. Hibalehetőség lehet, hogy egy másik 

érzékelés, vagy művelet végzése miatt elmarad az adott információra való megfelelő 

reagálás. 

 

Döntési alternatívák kidolgozása, melynek során a lehetséges kimenetelek, valamint a 

teljesítés nehézsége már súlyozásra is kerül. A hiba a helytelen döntés hozatala. Mivel 

vészhelyzetben az ember döntési képessége csökken, fontos a megfelelő eljárások 

beiskolázása, rutinszerűvé tétele a képzés során. A pilóták döntési tevékenységei három 

csoportba sorolhatók: eljárások, azaz a rutinszerű feladatok elvégzése (navigáció, 

üzemanyag mennyiség ellenőrzése, kommunikáció stb.), érzékelés, irányítás, azaz 

érzékelésen alapuló, kevésbé rutinszerű feladatok (távolság megítélése, földrajzi 

koordináták alapján a repülőgép irányítása, repülési sebesség megválasztása stb.), és 

szubjektív döntések, a saját tudásra, tapasztalatra alapozva (pl. hibák megítélése). A 

teljes, döntési hibából eredő balesetszámot 100%-nak tekintve, a fenti tevékenységek 

szerint bontást a 2.1 ábra mutatja (USA, 1980-1990) [Bea96]. 
 

 
2.1 ábra: A téves döntésből eredő balesetek oka 

 

A repülőgép kezelésére, azon belül a rutinszerű műveletek végrehajtására nagy 

hangsúlyt fektetnek az oktatás során, azonban a szubjektív döntések gyakorlására 

általában nincs átfogó rendszer, pedig látható, hogy gyakori baleseti ok. 

 

Cselekvés: a kiválasztott döntési alternatíva végrehajtása. A kiválasztott műveletet 

tévesen is végre lehet hajtani, sőt akár egy egészen más cselekvés is kialakulhat. Oka 

lehet a koncentráció hiánya, de az ergonómiailag rossz tervezés is8. Több repülőgéptípus 

repülése esetén hibaforrás lehet a vezérlő karok, műszerek más elhelyezkedése. 

                                              
8 Ezzel függ össze a jó kezelhetőségű repülőgépek „pilótabarát” jelzője. 
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Visszacsatolás, azaz az elvégzett feladat érzékelése, a kívánt kimenet regisztrálása. 

Hibaként jelentkezhet, ha egy rossz kimenetet helyesnek értékel a pilóta. 
 

2.1.3 Egyéb, a biztonságot befolyásoló tényezők 

Igen fontos, biztonságot befolyásoló körülmény az időjárás. A repülésmeteorológia 

elsődleges feladata a repülés biztonságának szolgálása. A légi járat előkészítése során a 

pilótáknak és az irányító személyzetnek tisztában kell lenni az aktuális meteorológiai 

helyzettel, és ennek tudatában kell kalkulálni a szükséges üzemanyag mennyiséget 

(amely függvénye az útvonal mentén uralkodó szélnek), esetleg útvonal, vagy repülési 

magasság módosítást kezdeményezni, vagy a repülőgép fel- és leszállását korlátozni. A 

hangsúlyt a pontos előrejelzésre kell helyezni, és a várható körülmények ismeretében 

kell dönteni arról, hogy egy adott járat biztonságosan lebonyolítható-e. A mérésen 

alapuló előrejelzéseket, valamint azt ezekből kalkulált adatokat minden érintett szolgálat 

részére korrekt, precíz, érthető és minden szükséges adatot tartalmazó formátumban kell 

eljuttatni.  

A biztonságos repülést zavarhatják a meteorológiai viszonyok, ezért az 5. mellékletben 

röviden elemzem azokat az időjárási jelenségeket, melyek rendellenes helyzetet és a 

pilóták részéről megfelelő reakciót igényelnek. Természetesen bármely időjárási 

paraméter szignifikáns megváltozása veszélyes lehet. 

 

A repülőgép kapitánya indulás előtt többek között megkapja az útvonalra vonatkozó 

időjárási adatokat, illetve előrejelzést is. Ezek közül legfontosabbak az útvonali szél, 

hőmérséklet és légnyomás adatok, a célrepülőtér adatai, valamint a szignifikáns 

jelenségek. A repülés közben észlelt jelenségeket jelentik a földi szolgálatok számára, 

azért, hogy az adott útvonal időjárási térképe módosítható legyen. 
 

 

A kiváló egészségi állapot fontos a megbízható munkavégzéshez. Ez magában foglalja 

mind a fizikai, mind a pszichikai állapotot. A fizikai állapotról egy felmérés 

megállapította, hogy fontosság alapján a következő tényezők járulnak hozzá a hibás 

viselkedéshez: eseti jellegű hasmenés, hányinger, gyomorgörcs, kezdeti fájdalmak, has-, 

fej-, fül-, hát-, fogfájás, gyengeség, orrvérzés, hosszú tüsszögés, köhögés, mellkasi 

fájdalom. Ezek krónikus jelentkezését a szigorú alkalmassági vizsgálatok kizárják. A 
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képzés során hangsúlyt kell fektetni arra is, hogy az említett tünetek jelentkezésekor 

biztonságosan fenn tudják tartani a repülőgép irányítását. Az életkor is hozzájárul a 

teljesítmény alakulásához; idősebb korban a munkabíró képesség, valamint a 

reakcióképesség is romlik. A pszichikai alkalmatlanság kockázata alacsony, mert a 

személyzet kiválasztásakor erre nagy hangsúlyt fektetnek, és folyamatos 

ellenőrzéseknek is alá vannak vetve. Gyógyszerek és egyéb szerek, valamint a 

pillanatnyi idegállapot azonban befolyásolják az ember pszichikai állapotát. 

 

A repülőgépek üzemeltetésével kapcsolatos általános veszélyességi tényező a több 

repülőgéptípus párhuzamos repülése, hiszen mindegyik más kabin konfigurációval 

rendelkezik, és a rutinszerű műveletek elvégzése gyakran téves lehet. Emiatt korlátozzák 

a pilótákat az egymás után repülhető típusok tekintetében, de költségmegtakarítási okok 

miatt ritkán előfordul, hogy a légi közlekedési vállalatok egymás után eltérő típusokra 

osztják be a legénységet. Természetesen megoldást jelenthetne a pilótafülkék 

szabványosítása a hasonló paraméterekkel rendelkező repülőgéptípusok esetében. A 

figyelem kellő szintű fenntartása repülés közben csak úgy oldható meg, ha nincs teljesen 

magára hagyva az automatika, hanem a pilótáknak legalább ellenőrző, felügyelő szerepet 

kell ellátniuk9.  

 

A fedélzeti automatizáltságnak is nagy hatása van a biztonságra, de mivel ez a témakör 

nem tartozik szorosan az értekezéshez, ezért az automatizáltsággal kapcsolatos rövid 

értékelést a 6. mellékletben mutatom be. 
 

2.1.4 A hibák elhárításának menedzselése 

A felmerült rendellenességre a személyzet a következő három módon reagálhat: 

• Lokalizálás: a hiba felismerése után, még a rendellenes helyzet fellépése előtt a 

normális állapot helyreállítása. 

• Súlyosbítás: a hiba felismerésre került, de a téves beavatkozás által csak fokozódik 

a veszély. 

• Nincs reakció: a hiba nem került felismerésre. 

A hibaforrásoktól a lehetséges kimenetekig való eljutást a 7. mellékletben ábrázolom. 

                                              
9 A vasút esetében ennek megoldása az un. holtember-kapcsoló, azaz egy pedál, amit adott időközönként 

le kell nyomni, hogy a vezető ébersége fenn maradjon. 
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A hibaelhárítás menedzselésének első lépése a hibák, balesetek feltárása és elemzése, 

melyhez a primer adatokat a fedélzeti adatrögzítők szolgáltatják. Megfelelő 

algoritmusok kialakításával a hibák, balesetek okai is azonosíthatók. A balesetek egy 

része a csapatmunka hiányára, a nem megfelelő kommunikációra vezethető vissza 

[Hel03]. A biztonság növelése érdekében a hibaforrások felismerése és kommunikálása, 

valamint megoldási stratégiák kidolgozása is a képzés és továbbképzés részét kell, hogy 

képezze. Egy jó képzési és felügyeleti csomaggal a teljesítőképesség és biztonság is 

növelhető. Napjainkban a légitársaságok nem alkalmaznak széleskörűen olyan képzési 

programot, amely a fentieket és a csapatmunkát is magában foglalja; a programok 

általában csak a technikai tudás elsajátítását fedik le. 

 

A hibák kiküszöbölésére, és a helyes viselkedések begyakorlására alkalmazzák a 

légitársaságok az Útvonal Orientált Repülés Oktatást (LOFT, Line Oriented Flight 

Training), mely program a repülés humán tényezőire koncentrál. Ennek keretében a 

teljes személyzet egy 1-2 órás repülést szimulál, és a fókuszt egy menet közben 

véletlenszerűen kiválasztott rendellenesség (műszaki hiba, időjárás stb.) megoldására 

helyezik. Az egész műveletsor rögzítésre, majd kiértékelésre kerül.  

 

A humán hibák kezelésében a SWOT elemzés kitűnően alkalmazható (erősségek, 

gyengeségek, lehetőségek és veszélyek feltárása), melynek során a hibaforrások és 

emberi viselkedések határozhatók meg. Egy baleset utáni SWOT elemzéskor többek 

között a következő tényezőket lehet figyelembe venni: 

• Erősségek: a pilóta tapasztalata, a repülőgép megbízhatósága, a műszerek 

működőképessége, az irányítás rendszere. 

• Gyengeségek: nem megfelelő kommunikáció a hajózók és földi irányítás között, 

rossz együttműködés a hajózók között, hibás automatika. 

• Lehetőségek: az automatika kikapcsolása, áttérés kézi irányításra, egyéb elkerülő 

manőverek.  

• Veszélyek: időjárási viszonyok, nagy forgalom, veszélyes megközelítés, műszaki 

hibák.  

Az elemzés után nyert információk ismeretében tökéletesíthető a képzési program. 
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2.2 A légi közlekedés személyzettervezésének általános korlátjai 
 

2.2.1 A személyzet tervezését befolyásoló tényezők 

A személyzettervezés során eleget kell tenni a légi közlekedés bonyolult 

szabályrendszerének. A szabályok egy része a személyek kiválasztására vonatkozik. 

Hatósági és légitársasági belső szabályrendszerek azok, melyek alapján leszűkül a 

rendelkezésre álló, munkára fogható személyzet létszáma. Európában a vállalatok saját 

előírásai általában szigorúbbak a nemzetközi ajánlásoknál; igen részletesen 

kidolgozottak, és naprakészek, viszont aktualitásukból következően kevésbé 

dokumentáltak. 

 

Néhány befolyásoló tényezőt korábban már említettem, a következőkben ezek 

összefoglalása következik. A személyzet beosztását erős gazdasági hatással is járó 

tényezők befolyásolják:  

• Munkaidő korlátok (a minimálisan szükséges, és a maximálisan engedélyezett 

repülési idők). A fajlagos költségek csökkentése érdekében a felesleges 

üresjáratok, hosszú pihenőidők lecsökkentése szükséges. 

• A személyzeti bázisok elhelyezkedése (a légitársaság hazai vagy kihelyezett 

székhelyei, ahol nem szükséges külön szállodai szobát bérelni). Az addicionális 

költségek csökkentése miatt a menetrend tervezésekor igyekezni kell olyan 

személyzeti beosztást keresni, hogy minél több napi munka befejezés valamelyik 

bázison történjen. 

• A légitársaság flottája, hiszen a hajózók szakszolgálati engedélyei adott 

repülőgéptípusra szólnak. Elsősorban biztonsági okokból, a hajózók több engedély 

birtokában is a társaságok túlnyomó részénél kizárólag egy típuson teljesítenek 

szolgálatot. 

• A kitérő repülőterek és a pilóta engedélyezett kitérő távolsága (ETOPS, Extended 

Range of Twin Engine Operations), mely az útvonalválasztást befolyásolja. Egy 

nagyobb ETOPS kategóriával a kitérő repülőterektől távolabb is lehet repülni, azaz 

a célállomás esetleg rövidebb útvonalon is megközelíthető lesz.  

 

Egyéb, általános befolyásoló tényezők: 

• Korlátozások (repülőterekre speciális megközelítés, megfelelő tapasztalat stb.), 

valamint a repülőterek és a pilóta engedélyeinek kategóriája (CatI., CatII., CatIII/a, 
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b, c). Ezek a kategóriák azt jelentik, hogy a repülőtér műszerezettsége milyen 

időjárási viszonyok – elsősorban látástávolság – mellett teszi lehetővé a 

biztonságos leszállást. Rossz időjárási körülmények között például egy CatIII. 

repülőtérre nem szállhat le olyan pilóta, akinek csak CatI. engedélye van. 

• Egyes előre meghatározott személyzeti csoportok (jellegzetesen oktatópilóta – 

másodpilóta viszonylatban, de a személyzeti kérelmek is befolyásoló tényezők). 

• Egyenletes munkamegosztás a személyzet tagjai között. 

• Preferenciák járatokra (szenioritás). 

• Személyzeti kérelmek (esti munkaidő, korai befejezés, kései kezdés, egyéni 

továbbképzés, szabadságok – a szabadság szinte mindig egyéni igénylés alapján 

kerül kiosztásra). 

• Változatos járatbeosztás, periodicitás (eltérő frekvenciájú munkavégzési igények). 

• Hosszú távú járatok speciális követelményei. 

• Utaskísérők számára egyes járatokon speciális nyelvtudás (az angolon kívül). 

• A vállalati és személyzeti célok összehangolása. 

• A hálózati struktúra. A napjainkban elterjedő gyűjtő-elosztó rendszer a 

flottavezénylésen kívül a személyzet vezénylését is megnehezíti. 

 

Figyelembe kell venni azokat az időket, amikor a személyzet tagjai nem állnak 

rendelkezésre. Ennek okai a következők lehetnek: 

• munkavégzésen kívüli repülés (deadhead), azaz a személy utazik egy járaton, de 

nincs munkába osztva (pl. váltószemélyzetként érkezik a célállomásra egy járattal, 

ahonnan majd a szolgálatot kezdi, de rendellenesség esetén az indulási repülőtérre 

való szállítás is ide tartozik), 

• szabadság,  

• betegség, 

• konferencián való részvétel, 

• rekreációs szabadság, 

• továbbképzés, 

• előző időszakról maradt szabadság igénybevétele, 

• egyéb, előre nem látható okok. 
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2.2.2 Munka- és pihenőidő szabályozás Európában 

Az európai repülési rendszerek eltérő fejlődési szakaszokon mentek keresztül, és az 

eltérőségek kiküszöbölése érdekében szükség volt egy harmonizált követelmény 

rendszer létrehozására. Ezt teremtette meg az Egyesült Légügyi Hatóságok (JAA, Joint 

Aviation Authorities) nemzetközi hatóság, amely a közforgalmú repülés valamennyi 

folyamatára és résztvevőjére előírásokat, légi alkalmassági feltételeket fogalmazott meg, 

melyeket az Egységes Légügyi Előírásokban (JAR, Joint Aviation Requirements) tesz 

közzé. A másik nemzetközi szervezet az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA, 

European Aviation Safety Agency), amely szintén átfogó szabályozásokat dolgoz ki, 

elsősorban a repülés biztonságos üzemeltetése céljából. 

 

A szabályozások alapvetően a Nemzetközi Polgári Légiközlekedési Szövetség (ICAO, 

International Civil Aviation Organization) ajánlásaira épülnek, de sok helyen 

kiegészítések, valamint az európai sajátosságoknak megfelelő átdolgozások voltak 

szükségesek. A szabályok közül megkülönböztethetők a képzésre, továbbképzésre, 

üzemelésre, kinevezésre, minimális és maximális követelményekre vonatkozó előírások. 

 

A pilóták lehetséges kategóriái: 

• Kapitány: a parancsnoki szerepet betöltő pilóta. 

• Másodpilóta: a több pilótát igénylő repülőgép típusok esetében az a pilóta, aki nem 

a parancsnok szerepét tölti be. 

• Magánpilóta: szakszolgálati engedéllyel rendelkező pilóta, aki nem repülhet 

díjfizetésre kötelezett járatot. 

• Kereskedelmi pilóta: kereskedelmi célú járatot is repülhet. 

• Pilótanövendék: szakszolgálati engedéllyel még nem rendelkező pilóta. 

 

A repülő személyzetre vonatkozó részletes európai előírásokat a 8. mellékletben 

mutatom be (JAA és EASA). 

 

A munka- és pihenőidőre vonatkozóan a JAA és EASA a következő területeket 

szabályozza: 

• hosszabb időszakra összegzett korlátok (éves, havi), 

• napi korlátok, 
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• megszakított szolgálat, 

• megnövelt létszámú személyzettel történő repülés, 

• repülőtérre érkezés, 

• jelentési idő, 

• minimális pihenőidők, 

• készenléti szolgálat. 

 

A társaság felelőssége, hogy a munka- és pihenőidő előírásokat betartsa, valamint az 

előre tervezett szabadnapokat figyelembe vegye, és a napi, havi és egyéb foglalkoztatási 

korlátokat ellenőrizze. A személyzet nem kezdheti meg a szolgálatot, ha úgy ítéli meg, 

hogy a vége nem fog beleférni a munkaidő korlátba. 

 

A részletes ismertetés előtt néhány alapfogalom meghatározása indokolt, melyek 

fontosak a munkaidő értelmezése szempontjából. 

• Szolgálat: a légitársaság általi felszólításra végrehajtott bármely munkavégzés. A 

járatra való jelentkezéstől a repülőtérről való távozásig terjed. A jelentkezés és 

távozás ideje a légitársaságtól függ; az általánosan elfogadott érték a repülés előtti 

teendőkre 1 óra, valamint az utólagos munkákra 15 perc. 

• Blokkidő: a repülőgép felszállási céllal történő első megmozdulása (fékoldás), és a 

leszállás utáni fékbehúzás között eltelt idő (a repülőgép előkészítéséhez szükséges 

műveleti időt is bele kell érteni, ha a gépet meg kellett mozdítani, pl. jégtelenítés). 

• Repülési idő: a blokkidő azon része, amikor az illető a személyzet részeként részt 

vesz a repülőgép üzemeltetésében. 

• Készenlét: munkavégzés nem történik, de bármikor szolgálatra hívható. A 

készenléti idő alapvetően a szolgálati időbe tartozik, így a személy teljes idejét a 

szolgálati és pihenőidő összege adja ki. 

• Pihenőidő: olyan időszak, amikor semmilyen munkavégzés nem történik (még a 

légitársaság telefonjára sem köteles válaszolni). 

• Szolgálatmentes nap: két éjszakát tartalmazó, szolgálatmentes időszak. 

• Éjszaka: egy 8 órás időtartam, amely a helyi idő szerint 22.00 és 08.00 közé esik. 

• Megnövelt létszám: az előírtnál nagyobb számú személyzet jelenléte adott járaton, 

azért, hogy válthassák egymást szolgálat közben. 
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• Bázisrepülőtér: normális esetben a szolgálat kezdeti és befejező helye; itt nem 

szükséges szállás biztosítása. 

 

A teljes időt, valamint a munkavégzés időtartamai közti összefüggést a 2.2 ábrán 

mutatom be. 
 

 
2.2 ábra: A teljes idő részei munkavégzés szempontjából 

 

Munkaidő korlátok 

• A repülési idő egy évben nem haladhatja meg a 900 órát. 

• A szolgálati idő bármely 28 egymást követő napon maximum 190 óra, 7 egymást 

követő napon pedig legfeljebb 60 óra. 

• A hajózó személyzet maximális napi szolgálati ideje alapvetően 13 óra. Ez a napi 

3. útvonaltól kezdve 30 perc/útvonal mértékben lecsökken, maximum 2 órával. 

• Az azonos járatra beosztott utaskísérő személyzet szolgálati ideje egy órával 

meghaladhatja a hajózók munkaidejét, maximum 14 óra lehet. 
 

Pihenőidő 

• A bázisrepülőtérről induló járatteljesítés előtti pihenőidő az előző szolgálat 

idejével egyezik meg, vagy 12 óra. A magasabb értéket kell figyelembe venni.  

• Külföldi indulás esetén a határérték 10 órára módosul. Ha a minimális pihenőidő 

ki van használva, 8 óra alvási lehetőséget kell biztosítani. 

• Maximum 168 óránként minimum 36 óra pihenőidő biztosítása szükséges, melybe 

2 éjszaka is beletartozik. 
 

A személyzet kibővítése 

• Egy tartalék pilóta jelenlétekor, ha részére a pilótafülkétől és utastértől független 

ülőhely van biztosítva, a repülési idő 16 órára hosszabbodik; ha egy elkülönített 

hálóhelyiség biztosított, akkor 18 órára. 

• Két tartalék pilóta jelenlétekor (elkülönített hálóhelyiséggel) a repülési idő 20 óra. 
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Tartalék személyzet 

A repülőtéren lévő tartalékidős szolgálat a szolgálati idő részét képezi, mely után a 

rendes pihenőidőt kell biztosítani. A szolgálat alatt egy kényelmes, a nyilvánosság elől 

elzárt hely biztosítása szükséges. 

 

A teljesítendő járatok számától, és a repülési idő kezdetének függvényében a napi 

korlátok módosulhatnak, ezt a 9. mellékletben mutatom be. 
 

2.2.3 A munka- és pihenőidő szabályzat a MALÉV Rt-nél 

A nemzetközi előírásokat elsősorban ajánlásként kell kezelni, ennél a vállalati szabályok 

általában szigorúbbak. A szakszervezet és a légitársaság közti tárgyalások hozzák meg a 

végleges eredményt, ami a MALÉV esetében a hajózó személyzetre vonatkozóan a 

következőképpen alakult (2004). 

 

A szolgálati idő a járat indulása előtt 60, hosszú távú járat esetében 90 perccel kezdődik, 

és a repülés után 30 percig tart. Hosszú távú járatnak minősül a járat, ha a folyamatos 

repülés távolsága több mint 5000 km. A szolgálati idő maximuma:  

• 2000 óra egy évben,  

• 200 óra bármely 30 egymást követő napon,  

• 110 óra bármely 14 egymást követő napon. 

A napi maximális szolgálati idő a munkára jelentkezés kezdetétől, és a napi leszállások 

számától függ, a 2.1 táblázat szerint. Az értékek 60 perccel csökkennek légcsavaros 

repülőgép esetében. 
 

2.1 táblázat: A napi szolgálati idő korlátja a MALÉV-nél 

 
 

A repülési idő korlátjai a következők: 

• 700 óra egy évben,  

• 250 óra negyedévente,  

• 90 óra egy hónapban, 



Légitársaságok személyzettervezése                                                                                          Kővári Botond 

 40 

• 9 óra naponta (hosszú távú járaton 10 óra, légcsavaros repülőgépen 7). 

 

Egyéb sajátosságok: 

• Két éjszakai szolgálat között 24 óra pihenőidő szükséges. 

• 168 órán belül maximum 2 éjszakai szolgálat teljesíthető. 

• Bár elvi lehetőség van rá, biztonsági okokból a pilóták (főleg a kapitányok) csak 

egy típust repülnek. 

• A bérezés az alapdíjon felül egy teljesítményarányos részt is tartalmaz. 

 

Az utaskísérőkre vonatkozó előírások egy kicsit lazábbak, pl. az éves repülési idő 

maximuma 1000 óra. 

 

Érdekességként az amerikai szabályozás főbb jellemzőit a 10. mellékletben mutatom 

be. Az éves és a napi repülési idő korlátjának összehasonlítását mutatja a 2.2 táblázat. 
 

2.2 táblázat: Az éves és napi maximális repülési idő (2004-es adatok) 

 
 

Látható, hogy hazánkban is igaz az az állítás, mely szerint a vállalati előírások 

szigorúbbak a nemzetközi ajánlásoknál. 
 

2.3 A repülőszemélyzetet érő speciális környezeti ártalmak 
 

A repülőszemélyzet munkahelye a repülőgép, amely kiemelten veszélyes környezet. 

Számos olyan hatás éri őket, amelyek a hagyományos földi munkahelyeken nem 

jelentkeznek, és amelyek közvetlenül, vagy közvetve befolyásolják a munkavégző és 

koncentrációs képességet. A könnyen értelmezhető, triviális tényezők közül a 

fontosabbak az alábbiak: zaj, rezgések, időjárási körülmények, magasságváltozás, 

időeltolódás hatása, melyek befolyásolják az ítélőképességet, megnehezítik a helyes 

döntéshozatalt. Ezek közül egy olyan tényezőt emelek ki, amely hosszú távon okoz 

fizikai ártalmakat, ez pedig a sugárzás. A repülőgépek utazási magassága és a 

természetes sugárzás kapcsolata már régóta ismert, mégsem fektetnek kellő hangsúlyt a 

megelőzésre.  

A sugárzás értelmezését, valamint összetevőit a 11. mellékletben mutatom be. 
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Megnövekedett veszély a repülés ideje alatt 

Alapszabályként a kozmikus sugárzás a magassággal növekszik (egészen a talaj felett 20 

km-ig). A tényleges sugárzást számos tényező befolyásolja: a legfontosabb a Föld 

atmoszférájának védő hatása. A repülőszemélyzetre (és kisebb mértékben az utasokra) 

gyakorolt általános hatás a repülés alatt megnövekedett sugárzás, ami magasabb, mint a 

talajszinten. Az átlagos éves repülési idő alapján a hajózók évi 2..6 milli Sievert (mSv) 

sugárzást szenvednek el. Valamennyi sugárzást figyelembe véve, a háttérsugárzás a 

világon szinte mindenhol 2..3 mSv körül van egy évben, talajszinten mérve. A kozmikus 

sugárzás talajszinten mérve egy évben 0,5..0,6 mSv. 

 

A sugárzás mérése a repülőgépen igen bonyolult és költséges berendezéseket igényel, 

ezért kevés társaság alkalmazza rendszeresen; sokkal egyszerűbb megoldást kínál a 

szabványosított formulák alkalmazása a számításhoz. Az eddigi mérések azt mutatják, 

hogy a földi természetes háttérsugárzáshoz képest a repülőszemélyzet megnövelt 

sugárterhelésből eredő megbetegedési valószínűsége igen csekély, bár – és ez a szám 

sokkal fontosabb – a kapott sugárterhelés átlagosan a normál terhelés 160 százaléka! 

[Bec02] 

 

A Föld mágneses tere a napi és egyéb galaktikus eredetű töltött részecskék közül sokat 

eltérít, amelyek egyébként behatolnának az atmoszférába. Ez a védőpajzs az Egyenlítő 

magasságában a leghatékonyabb, ahol a Föld mágneses erővonalai lényegében 

párhuzamosak a földfelszínnel. Ez az eltérítő hatás a magassággal változik, továbbá az 

északi és déli sark környékén szinte teljesen eltűnik, hiszen itt a mágneses erővonalak 

közel merőlegesek a földfelszínre. Emiatt a Föld két pólusának közelében a kozmikus 

sugárzás kétszerese az Egyenlítő környékéhez képest. 

 

A repülés alatti sugárdózis mértéke tehát az alábbiaktól függ: 

• repülési magasság, 

• időtartam, 

• földrajzi szélesség, 

• naptevékenység. 

 

Néhány hosszabb légi út alatt elszenvedett sugárzás mértékét mutatja a 2.3 táblázat 

[Faa03]. 
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2.3 táblázat: Néhány repülőút alatti sugárterhelés 

 
 

A sugárzás egészségre gyakorolt hatásáról jelenleg is számos kutatás folyik. Ezen 

hatások legnagyobb részt a rák kialakulásának megnövelt kockázatát jelentik. Kisebb 

részben, és egyelőre kevésbé ismert módon, különféle genetikai károsodások jöhetnek 

létre a szervezetben. A halálos rák kialakulásának megnövelt valószínűsége az éves 

sugárzási dózis függvényében: 1 mSv növekedés 0,004% kockázatnövekedést okoz 

[www.who.int]. 
 

2.4 A légitársaságok képzési rendszere 
 

A szükséges létszám elérésének első lépése a munkaerő toborzása, melyet általában 

pályázatok útján valósítanak meg. Az alapvető követelmények10 megléte után egy 

vállalati tanfolyam következik, melynek célja a légiforgalmi pilóta engedély 

megszerzése. Az általános elméleti részt a típustanfolyam követi, melyen el kell 

sajátítani az adott repülőgép típus műszaki, üzemelési, felépítési jellemzőit, majd ezután 

kezdődik meg a repülési gyakorlat – először szimulátoron, majd kijelölt útvonalakon. A 

végső vizsga a vállalat hatáskörébe tartozik, de az adott ország polgári légi közlekedési 

hatósága ellenőrzi. A repülés minőségi igényeinek a betartása mind a biztonság, mind a 

gazdaságosság, mind az utasokra gyakorolt hatások szempontjából megköveteli, hogy 

időszakosan objektív és sokoldalú ellenőrzéseknek, vizsgáknak vessék alá a 

repülőszemélyzetet, ezek a felfrissítő, illetve tovább- és átképzési programok. 

A repülőgép típusátképzés menete a MALÉV Rt.-nél az alábbi módon történik. Az első 

típusengedélyt mindig a legkisebb követelményt támasztó repülőgép típusra lehet 

megszerezni. A jelöltek között sorrendet állítanak fel az első sikeres másodpilóta vizsga 

alapján, és így kerül sor a parancsnoki engedélyért történő átképzésre. Az átképzést és 

                                              
10 Orvosi alkalmasság, nyelvtudás, végzettség. 
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kinevezést a Seniority Bizottság koordinálja. A jelölt választhat, hogy egy alacsonyabb 

típuson lesz parancsnok, vagy egy magasabb típuson másodpilóta; de természetesen csak 

akkor, ha ez a menetrend teljesítése szempontjából nem jelent akadályt. Az átképzések 

és kinevezések személyeinek kiválasztása pályázat útján történik. A szakszolgálati 

engedély megszerzésének rendjét a 2.3 ábra tartalmazza. 
 

 
2.3 ábra: A szakszolgálati engedély megszerzése a MALÉV-nél 

 

A magas biztonsági követelmények miatt nemzetközi szinten szükséges a képzések 

harmonizálása, szabványosítása. Általánosan elfogadott gondolat, hogy a képzésnek az 

alábbi öt témakört kell kiemelten kezelnie: 

• Kommunikáció: folyamatos információtovábbítás, megfelelő kifejezések 

használata, a kommunikáció (tájékoztatni kívánt személy) preferencia 

sorrendjének helyes megválasztása stb. 

• A személyzet összehangolása: a repülés csapatmunka, az egyénnek a teljes sikert 

kell elősegítenie. Ebből kifolyólag el kell tudni fogadni a kritikát is, tisztázni kell a 

hatáskört és felelősséget. 

• Tervezés: a járatokra, menetrendre vonatkozó stratégia kidolgozása. 

• A munkaterhelés menedzselése: a stratégia megvalósításához szükséges műveletek 

kidolgozása, felosztása a személyzet tagjai között, a mindenkori preferenciákat 

szem előtt tartva. 

• Szituációs készenlét: a feladatok időbeli és térbeli elhelyezése, készenlét, a 

figyelem fenntartása. 
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3 A személyzet menedzsment rendszere, és a teljes létszám meghatározása 
 

3.1 A humán erőforrás menedzsment szerepe a vállalatok működésében 
 

A személyzet menedzsment nem csak a légi közlekedésben, hanem az összes vállalatnál 

egyre nagyobb szerepet kap. A megfelelő munkatársak kiválasztása, képzése az 

eredményesség egyik kulcsfontosságú tényezője, de a humán menedzsment ennél sokkal 

tágabb terület. Ezeket a területeket, valamint a kapcsolódási pontjaikat a vállalatok többi 

folyamatával mutatom be a következőkben. 
 

3.1.1 A személyzet menedzsment feladatai 

A személyzet menedzsmentet sokféleképpen definiálják, a leginkább a következő 

komplex meghatározás a helyénvaló: az emberi erőforrás toborzásával, fejlesztésével, 

folyamatos gazdálkodásával, beillesztésével és kategorizálásával, pályakép tervezésével, 

és annak végrehajtásával, esetleges elbocsátásával és nyugdíjazásával kapcsolatos 

tervezési, szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatok, melyek célja az egyéni, vállalati, 

és társadalmi elvárások, igények kielégítése [Dru92]. Ebből a meghatározásból 

nyilvánvaló, hogy komplex feladatról van szó, melynek során számos feltétel 

kielégítésére kell törekedni. 

Az utóbbi években kezdett el a személyzet menedzsment fontossága növekedni. Egy 

igen nehezen kezelhető területről van szó, hiszen a vállalati tevékenységek közül 

valamennyit érinti, így nem lehet elszigetelten kezelni. Ezért a személyzet tervezésével 

kapcsolatos feladatokat a vállalati tervezési folyamatokba kell integrálni. Mivel az 

emberi erőforrás a siker egyik stratégiai tényezőjének számít, nem csak a jelenlegi, 

optimálni kívánt üzemelést, hanem a jövőbeli terveket, fejlesztéseket is figyelembe kell 

venni, valamint a kapcsolódó feladatoknak illeszkedniük kell az általános stratégiai 

menedzsmenthez is. A következő tendenciák érvényesülnek: 

• Erősödik az a tudat, hogy a vállalat növekedése és sikeressége nagymértékben 

függ az alkalmazottak minőségi jellemzőitől. A légi személyzet vonatkozásában ez 

magasabb szintű képzést, nagyobb gyakorlatot jelent; utaskísérők esetében az 

utasokkal való bánásmód és a nyelvtudás is meghatározó. 

• A technológiai és szervezeti újítások az alkalmazottak újszerű fizikai és pszichikai 

képesítését igénylik, mely a tudáson túl a munkabíró képességre is kiterjed. Három 

példa a hajózókra vonatkozóan: az automatika, és a fedélzeti kijelzők 
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fejlesztésével párhuzamosan folyamatos továbbképzések szükségesek; a GPS 

rendszer általánosan elterjedt alkalmazása, továbbá a csökkentett függőleges 

elkülönítésből eredő nehézségek kiküszöbölése szintén a munkaképesség 

fejlesztését igénylik. 

• Erősödnek a társadalmi igények a kedvezőbb munkakörülményekre és az 

alkalmazottak jogaira vonatkozóan. 

• A személyzeti költségek általános növekedése hatékonyabb munkaerő 

felhasználást követel meg. 

• Erősödik a társadalmi és politikai igény a munkahelyteremtésre és a folyamatos 

utánpótlásra. 

 

A személyzeti feladatok fontosságát a 3.1 ábra mutatja (európai nagyvállalatoknál 

készült felmérés, 2001) [Hil03]. 
 

 
3.1 ábra: A személyzet menedzsment általános feladatai fontosság alapján 

 

Ezek a feladatok a légi közlekedés hajózó személyzetével kapcsolatban az alábbi módon 

jelentkeznek. 

• Toborzás: a megfelelő személyek kiválasztása. Számos követelménynek, 

előfeltételnek meg kell felelni a jelöltnek, hogy a képzés megkezdődhessen. A 

pilótajelöltek toborzása általában pályázat útján történik. 

• Képzés: a kezdeti képzés, melynek célja a szakszolgálati engedély megszerzése. 

• Kinevezés: kapitányi és egyéb kinevezések, engedélyek megszerzése. 

• Beosztás: a személyek beosztása, járathoz rendelése. A napi munkavégzés, a 

menetrend teljesítése szempontjából a legfontosabb feladat. 

• Továbbképzés: a felfrissítő, kötelezően előírt gyakorlatok, szimulátoros repülések 

teljesítése, valamint típus átképzések tartoznak ebbe a feladatkörbe. 
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• Együttműködés: igen fontos szempont pilóták tekintetében; mind az 

utaskísérőkkel, mind a légi irányítással, mind pedig a társasággal való 

együttműködést jelenti. Értelmezhető a kapitány és másodpilóta közötti 

együttműködés is, melynek hiánya számos balesetet okozott már. 

• Irányítás: a személyzet irányítása, a napi rendellenességek kezelése. 

• Elbocsátás: mivel a hajózó állomány kialakítása és képzése költséges és 

időigényes, a tapasztalt személyek elbocsátása felelőtlenség lehet. Az elbocsátás 

okai: nyugdíjazás, tartós betegség, az alkalmasság csökkenése, vállalati 

racionalizálás. 
 

3.1.2 A személyi állomány tervezésének rendszere 

A személyzeti feladatok nem elszigetelten, hanem a vállalat teljes környezeti 

kapcsolatrendszerében vannak jelen; számos befolyásoló tényező hat rájuk. Ezt a 

környezetet mutatom be a 3.2 ábrán [Rem78]. Baloldalt a három legfontosabb 

befolyásoló csoport található: környezeti adottságok, a vállalat horizontális kapcsolatai, 

valamint a vállalaton belüli munkakörnyezet. 
 

 
3.2 ábra: A személyzet tervezésének általános környezete 

 

Egy mindenre kiterjedő, komplex személyzet menedzsment rendszer megalkotása a 

vállalatnak és a munkavállalónak is érdekében áll. A komplexitását az adja, hogy 

legfőbb célként a munkaadó és alkalmazottak céljait igyekszik megvalósítani. Ez pedig 

csak úgy lehetséges, ha több szinten kezeljük a kérdést, és minél több tényező 

figyelembevételével kapjuk a teljes folyamatot, amit végül a vállalat működésébe 

integrálunk. Így tehát a tervezési rendszer több szintű és részfolyamatokból álló 

rendszerként áll össze; ezt mutatom be a 12. mellékletben. 
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A következőkben röviden összefoglalom a tervezés időszintjeihez tartozó feladatokat. 
 

Stratégiai tervezés 

A személyi állomány hosszú távú tervezése a munkaerő toborzásával kapcsolatos 

döntési folyamatokat foglalja magában. Tisztában kell lenni a vállalat általános 

stratégiájával is, hogy a jövőbeli igényeket is figyelembe tudjuk venni. Stratégiai szinten 

elsősorban a személyzeti portfolió kerül meghatározásra. Eszerint az alkalmazottak négy 

általános csoportja különböztethető meg, ezt mutatja a 3.3 ábra; a területek nagysága az 

adott kategóriából igényelt létszámmal arányos. A legnagyobb igény a légi közlekedés 

sajátosságainak megfelelően a 3-as csoportból van, azaz a magas képzettségű, stratégiai 

fontosságú alkalmazottakból. 
 

 
3.3 ábra: A személyzeti portfolió általános összetétele 

 

A légi közlekedésben a stratégiai szint időtartama egy évnél hosszabb, hiszen a légi 

közlekedési vállalat adott repülőgépflottával üzemel, és bár a menetrend félévente 

változik, a teljes igényelt személyzet létszáma és összetétele ennél ritkábban. A 

stratégiai döntések primer befolyásoló tényezői az általános gazdaság és a vállalat 

piacainak alakulása, valamint a versenytársak, a repülőgépflotta, a menetrend, és a 

technológiai színvonal. A stratégiai szintű személyzeti döntések a közvetlen, 

repülőszemélyzet tekintetében a létszám és a minősítések, engedélyek meghatározását 

jelentik elsősorban. Az alapot ehhez a repülőgépflotta és a menetrend képezi, de 

számolni kell a tartalék személyzettel, és a fellépő rendellenességekkel is. Itt említem 

meg a személyek bérlésének lehetőségét is, amire azonban egyelőre igen kevés példa 

létezik. 

 

Az igényelt létszám egy menetrendi időszakra a következőképpen alakul ki: 

• a menetrend teljesítéséhez szükséges személyzet, 

• tartalék, készenléti személyzet, 

• egyéb okok miatt szükséges személyzet (pl. váratlan betegség). 
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Taktikai tervezés 

A középtávú (taktikai) tervezés általában egy konkrét feladathoz szükséges munkaerő 

optimális kialakítását tűzi ki célul, valójában egy átmenet a stratégiai és operatív szint 

között. A légi közlekedésben lévő személyzeti feladatok közül a képzést, továbbképzést, 

valamint a nagyvonalú, előzetes beosztást lehet ebbe a kategóriába sorolni. 
 

Operatív tervezés 

Operatív szinten a konkrét feladatok megvalósítása történik, a megadott intézkedési 

időtartam és eszközkorlát figyelembe vételével. A légi közlekedésben a legfontosabb 

feladat a hajózó személyzet munkafolyamatokra, járatokra történő beosztása, valamint 

áttervezése rendellenességek fellépésekor. Különösen rövidtávon, számos váratlan 

esemény, zavaró tényező módosíthatja a vállalat tervezett üzemét, ezért a 

személyzettervezéssel szemben is alapkövetelmény a rugalmasság, 

alkalmazkodóképesség a megváltozott körülményekhez. Természetesen javítható az 

alkalmazkodóképesség, ha előre több alternatívát dolgozunk ki. A legfontosabb igényelt 

erőforrás a naprakész információ a feladatokról, erőforrásokról, hiszen ezek 

függvényében lehet az alkalmazottakat is optimálisan irányítani. Ez a járatok alakulását, 

késéseket, valamint a repülőgépek műszaki állapotának, a hajózók esetleges 

betegségének ismeretét jelenti. 
 

3.2 A munkaerő szükséglet ismérvei 
 

3.2.1 Az ismérvek jellemzése 

A munkaerő szükséglet meghatározása alapvetően a stratégiai tervezés hatáskörébe 

tartozik. Az igényt a jelenlegi és jövőbeli célok, valamint az általános vállalati stratégia 

figyelembe vételével kell meghatározni, melyek közül a legfontosabb paraméter a 

vállalat kibocsátása, a szolgáltatás mennyiségi és minőségi összetétele. A munkaerőt 

három paraméterrel lehet jellemezni: létszám, minőség (képzettség), munkába állás ideje 

(és helye). 

 

A vállalati összlétszám az egyes munkafolyamatokra igényelt létszámok összege. Az így 

kapott létszámot azonban ki kell egészíteni a váratlan eseményekre, változásokra 

tartalékolandó, valamint azokkal összefüggésben esetleg az elbocsátandó létszám 

figyelembevételével. A légi közlekedésben a tartalékok különösen fontosak, hiszen a 
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menetrendben mindig történnek változások, leginkább a késések, meghibásodások miatt, 

amik következtében az eredeti személyzet nem tud teljesíteni pl. egy csatlakozó járatot. 

A létszám három csoportra bontható [Sal69]: 

• bruttó munkaerőigény (LBR), a teljes igényelt munkaerő létszáma, megfelelő 

összetételben (a vállalat egészére, vagy egy tevékenységi körre vonatkoztatva), 

• ténylegesen meglévő állomány (LJELEN), 

• nettó munkaerőigény (LNE), az alkalmazandó, valamint az esetleg elbocsátandó 

létszám. 

A közöttük lévő összefüggés: 

 LBR – LJELEN = LNE (3.1) 

Természetesen akkor áll fenn csak pozitív előjellel az összefüggés, ha LBR > LJELEN. Ha 

LBR < LJELEN, akkor a nettó igény negatív lesz, és így az elbocsátandó létszámot kapjuk 

meg. 

 

A humán erőforrás minősége az egyes munkahelyeken igényelt képesítések, engedélyek 

összességeként értelmezhető; a repülőszemélyzet esetében parancsnok, másodpilóta, 

fedélzeti mérnök, vezető utaskísérő és utaskísérők különböztethetők meg, de a 

szakszolgálati engedélyek is eltérő minőséget jelentenek. A minőségi jellemzők 

személyekre és járatokra is érvényesek, eszerint beszélhetünk a típusengedélyekről, 

repült órák számáról, repülési gyakorlatról, repülőtéri és útvonal engedélyekről stb. A 

nettó igény meghatározásához fontos tudni a jelenlegi állomány minőségét, amely vagy 

javítható továbbképzéssel, vagy magasabb képzettségű alkalmazottak felvétele 

szükséges. Itt a vezérelv: a megfelelő embert a megfelelő pozícióba kell helyezni. 

 

A munkába állás ideje és helye a napi munkakezdésekre vonatkozik. A munkakezdés 

ideje változó, naponta eltérő lehet. A hely megadására elsősorban nemzetközi vállalatok 

esetében van szükség; a légi közlekedési vállalatok esetében nagy szerepet kap, hiszen a 

személyzetnek mindig adott repülőtérről kell kezdenie a szolgálatot. 
 

3.2.2 A bruttó személyzeti szükséglet meghatározásának módszerei 

A bruttó személyzet a feladatok biztonságos teljesítéséhez igényelt teljes létszám, és 

annak minőségi összetétele. Nem könnyű meghatározni a bruttó személyzetigényt, 

hiszen számos befolyásoló tényezővel, valamint a vállalat sajátosságával kell számolni. 

A 3.4 ábrán a befolyásoló tényezők általános csoportosítását mutatom be. 
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3.4 ábra: A bruttó személyzeti állományt befolyásoló általános tényezők 

 

A létszám meghatározásának módszertanilag két csoportja létezik: 

• a hosszú távú vállalati bruttó igény becslésére vonatkozó modellek (a múltra 

alapozott, valamint ettől független modellek), 

• a jelenlegi és rövidtávú bruttó igény részletes meghatározása (szervezeti és 

vállalati modellek). 
 

A hosszú távú vállalati igény nagyvonalú meghatározása 

A globális módszerek a vállalat stratégiájának megfelelően határozzák meg 

nagyvonalakban a hosszú távon igényelt létszámot. Fontos tényező a becsléskor a 

vállalat stratégiáján kívül a piac stabilitása.  

 

a) A múltra alapozott módszerek 

Statisztikai módszerekkel, az elmúlt évek adatai kerülnek módosításra az aktuális 

teljesítmény és létszám trendek, valamint teljesítmény prognózisok figyelembevételével. 

Annál pontosabb adatokat kapunk, minél több évre visszamenőleg vizsgáljuk a létszám 

alakulását, valamint minél több befolyásoló paramétert veszünk figyelembe. 

 

b) Nem a múltra alapozott technikák 

Főleg ott alkalmazzák, ahol a statisztikai összefüggések nem érvényesülnek; a főbb 

meghatározó tényezők csupán a teljes termelés és a munkaidő. Ebben az esetben a 

vállalatra specializált termelési függvények adják a tervezés alapját, ahol az egyik 

legfontosabb paraméter a munka termelékenysége. 

Léteznek olyan módszerek is, amelyek nem a vállalat saját céljait, hanem társadalmi 

célokat tűznek ki, úgymint pl. foglalkoztatottság növelése; de ezek, mivel nem vállalati 

érdekek érvényesítését jelentik, csak kiegészítő szerepet kaphatnak a tervezésben. 
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A rövidtávú igény meghatározása szervezeti modellekkel 

A módszerek célja a rövidtávon igényelt személyzet pontos meghatározása. A rövid táv 

általában egy tervezési periódusra (pl. egy évre) vonatkozik. 

 

a) Produkciós terv orientált módszer 

A vállalati modellek közül először az egyik legegyszerűbb formulát mutatom be, a 

termelési/szolgáltatási terv orientáltat. Ennek segítségével az egyes termelési 

folyamatokhoz igényelt létszámok összegeként határozható meg az összlétszám. A 

bruttó létszám ennek megfelelően az alábbi egyszerű képlettel számolható: 

  (3.2) 
ahol 

 LBR: az igényelt teljes létszám [fő], 
 Li: az i. tevékenység munkaerő igénye [fő], 
 i: a tevékenység indexe (i=1..n). 
 

b) Termelékenységi modell 

Az alapadatokat ebben az esetben a szabályozásokra vonatkozó szervezeti tervek 

szolgáltatják. Itt kerülnek meghatározásra a részletes feladatok, melyek létszám 

igényeinek összegeként adódik a teljes igényelt személyzet.  

Az igényelt személyzet létszámára vonatkozó legegyszerűbb összefüggés a 

munkatermelékenység alapján határozható meg: 

   (3.3) 
ahol 

 LBR: az igényelt teljes létszám [fő], 
 Q: a termelt mennyiség [teljesítményegység], 
 Q/L: a munka termelékenysége [teljesítményegység/fő]. 
 

c) Munkaidő alapú modell 

Munkaidő alapú megközelítésben a létszám egyenlő a munkához szükséges teljes 

időráfordítás, valamint az egy személy rendelkezésére álló idő hányadosával. Azaz: 

  (3.4) 
ahol 

 LBR: az igényelt teljes létszám [fő], 
 T: a rendelkezésre álló idő [óra], 
 TPR: egy személy produktív időalapja [óra/fő]. 
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d) Doeringer formula 

Mivel a formulát a későbbiekben hangsúlyosan felhasználom, álljon itt röviden annak 

háttere. A belső munkaerőpiacokkal kapcsolatban Doeringer 1971-ben az alábbi fő 

megállapítást tette: a béreket nem a hasonló munkaerő külső piacának kereslet-kínálati 

viszonyai, hanem jellemzően belső, íratlan szabályok határozzák meg, ami főleg a 

foglalkoztatás fix költségeivel magyarázható. Megkülönbözteti a külső és belső 

munkaerőpiacokat, és eszerint a külső munkaerőpiacon a folyamatokat piaci tényezők, a 

belső munkaerőpiac működését pedig adminisztratív intézkedések és szabályozók 

befolyásolják. A szakképzettség specifikus jellege, a munka során és továbbképzéssel 

szerzett begyakorlottság, valamint a szokások ismeretének teljesítmény növelő hatása 

tovább segíti a belső munkaerőpiac kialakulását és stabilizálódását. Zárt belső 

munkaerőpiac esetén külső piacról nehezen tölthető be a munkahely, mert speciális 

kritériumoknak kell megfelelni [Doe71]. 

A költségek figyelembe vételével kapjuk a létszámra vonatkozó Doeringer formulát, 

amely az alábbi módon definiálható: 

  (3.5) 

ahol 
 LBR(t):  a t. időszakra előre jelzett teljes létszám [fő], 

 aL(t-i): egységnyi értékteremtő képesség személyzeti költsége, (értékarányos 
munkahányados) [Ft/Ft], 

 VQ(t): a t. időpontra előre becsült termelési érték [Ft], 
 aI(t): egységnyi termékre jutó beruházás értéke (tárgyi ráfordítás hányadosa) 

[Ft/Ft], 
 q: a termelésnövekedés évente [%], 
 TPR(t): személyenkénti éves produktív időalap [óra/fő], 
 b(t-i): munkaköltség [Ft/óra], 
 i: az előrejelzés és a bázisadatok közötti évek száma. 
 

Egy egyszerű, általános példa alapján, amennyiben 

a jelenben 1 Ft termelési érték 0,6 Ft személyzeti költségbe kerül (aL(t-i)= 0,6), és 

a következő időszakban a termelés értéke 7000 eFt lesz (VQ(t)= 7000 eFt), és 

1 Ft értékű termékre 0,1 Ft beruházást tervezünk (aI(t)= 0,1), és  

évi 15%-os termelés növekedést várunk (q = 15%), továbbá  

egy fő évi 1900 órát dolgozik (TPR(t)= 1900 óra/fő), és  

a munkabér óránként 1500 (b(t-i)= 1500 Ft/óra), valamint 

a vizsgált évek száma 1 (i=1), 



Légitársaságok személyzettervezése                                                                                          Kővári Botond 

 53 

akkor az igényelt létszám a következő időszakra (értelemszerűen felfelé kerekítve): 

  
 

A légi közlekedési alkalmazhatóságot befolyásolja azon sajátosság, hogy a járatok 

kötelező lefedettségét mindig biztosítani kell, és fordítva, nem lesz hatékonyabb a 

munka, amennyiben egy járatra több személy kerül beosztásra. 

 

A személyzet minőségére vonatkozóan a munkahely által megszabott követelmények a 

döntőek, melyet össze kell hasonlítani az egyének tulajdonságaival; ezt mutatom be a 3.5 

ábrán [Arn98]. 
 

 
3.5 ábra: A bruttó személyzeti igény minőségi követelményei  

 

Az összehasonlítandó paraméterekből is látszik, hogy a megfelelő végzettség nem 

elegendő egy ahhoz kapcsolódó munkakör betöltéséhez, ennél sokkal több paraméter 

alapján lehet csak eldönteni, hogy az illető mely feladat elvégzésére alkalmas a 

leginkább. 
 

3.2.3 A nettó személyzeti igény meghatározása 

A nettó létszám a még beállítandó és/vagy az elbocsátandó személyzet, melyet a 

jelenlegi állomány és a bruttó igény összehasonlításával lehet meghatározni. Mivel egyik 

sem határozható meg nagy pontossággal, tartalékok képzése szükséges. Ahol 
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bizonytalanabb a tervezés, nagyobb tartalék személyzet szükséges. A nettó igényt rövid, 

és hosszú távon is meg lehet határozni.  

 

A rövidtávon igényelt személyzet összetételét az alábbi tényezők befolyásolják 

[Rem78]: 

• A személyzettervezés sikeressége; azaz sikerült-e elérni a kitűzött célokat 

(alkalmazás, leépítés). Függ a munkaerőpiactól, és a konkurens vállalatoktól is. 

• A teljesítmények fejlesztése (továbbképzés), ami a létszámot és minőséget is 

befolyásolja.  

• A munkaidő alakulása, ami a szükséges létszámot befolyásolja. A munkaidőt a 

tervezett szünetek, valamint a rendellenességek miatt fellépő kiesések 

befolyásolják, a főbb okok a következők: pihenőidő, szabadság, továbbképzés, 

baleset, betegség. 

• Belső állománymozgás, amely a funkciók szerinti összetételre van befolyással. Az 

átcsoportosítást a különféle területek vonzereje, termelésigénye, valamint az 

alkalmazottak továbbképzése befolyásolja.  

• Fluktuáció, mely a be- és kilépések és az átlagos alkalmazotti létszám hányadosa, 

százalékban kifejezve. Az előrejelzés szempontjából az okok meghatározása döntő 

fontosságú. A belépések elsősorban a teljesítmények alakulásától függenek. A 

kilépések okai: halálozás, nyugdíj, elbocsátás, felmondás. Felmérések alapján a 

leghosszabb ideig a 30..35 évesen munkába álltak maradnak egy vállalatnál. 

Itt említem meg röviden a meglévő személyzet beosztásának problémáját. A legtöbb 

esetben a beosztást a jelenlegi állomány és a vállalati struktúra korlátozza, melyeket 

rövidtávon adottnak és állandónak feltételezünk. A feladat ebben az esetben a meglévő 

személyzet vállalaton belüli munkahelyek és feladatok közötti optimális allokációjára 

korlátozódik. Az én értelmezésemben a személyzet beosztása a szervezeti felépítésnek 

megfelelően, térben és időben, megfelelő mennyiségben és minőségben a személyzet 

feladatokhoz és munkahelyekhez való allokálása, vagyis a funkciók meghatározó 

szerepén alapul. 

 

A rövidtávú tervezés sémája a következő: 

 LNE(ST) = LBR – LJELEN + ∆L– – ∆L+ (3.6) 
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ahol 
 LNE(ST):  rövidtávú nettó igény (Short Term) [fő], 
 LBR: bruttó személyzeti létszám [fő], 
 LJELEN: a jelenleg meglévő személyzet [fő], 
 ∆L–: a személyzeti létszám csökkenése (nyugdíj, betegség stb.) [fő], 
 ∆L+: a létszám növekedése (kiképzésből szolgálatba állás stb.) [fő]. 
 

Hosszabb távon a képletet korrigálni kell a vállalat stratégiájával, így a következő 

összefüggést kapjuk: 

 LNE(LT, t1) = LBR, t1 – LJELEN, t0 + ∆L– – ∆L+ (3.7) 

 LBR, t1 = LBR, t0 ± ∆LBR(t1-t0) (3.8) 

ahol 
 LNE(LT, t1):  hosszú távú nettó igény (Long Term), a t1. időpontban [fő], 
 LBR, t1: a t1. időpontban lévő bruttó igény [fő], 
 LJELEN, t0: a t0. időpontban meglévő személyzet [fő], 
 ∆L–: a személyzeti létszám csökkenése (nyugdíj, betegség stb.) [fő], 
 ∆L+: a létszám növekedése (kiképzésből szolgálatba állás stb.) [fő], 
 ∆LBR(t1-t0): a bruttó igény változása a t1 és t0 közötti időszakban, pl. vállalati 

bővítés/csökkentés, szervezeti változás, racionalizálás miatt [fő], 
 t1: a jövőbeli időpont, 
 t0: a jelenlegi időpont. 
 

Egy egyszerű példa a képlet értelmezésére: 

legyen a jelenlegi munkafolyamatokra igényelt létszám 10 fő (LBR, t0 = 10), 

a jövőben igényelt létszám – vállalati bővítés miatt – legyen 14 fő (LBR, t1 = 14, 

azaz ∆LBR(t1-t0) = 4), 

a jelenleg meglévő állomány 9 fő (LJELEN, t0 = 9), 

egy fő nyugdíjba fog menni (∆L– = 1), 

két fő kiképzése be fog fejeződni, és munkába állnak (∆L+ = 2). 

 

Így a következő időszakban még beállítandó létszám a következőképpen alakul: 

LNE(t1)  = 14 – 9 + 1 –2 = 4 fő, azaz 4 főt szükséges még alkalmazni a következő 

periódusban. 

 

Amennyiben a nettó igény pozitív, alkalmazottakat kell felvenni – esetleg bérelni –, ha 

negatív, elbocsátásra van szükség. Az alkalmazás lehet a vállalaton belüli átcsoportosítás 

is, melynek feltétele az átképzés, esetleg egy másik területen lévő leépítés. A nettó igény 

alapján történő személyzettervezést a fentiek alapján a 3.6 ábrán mutatom be. 
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3.6 ábra: A nettó igény alapján történő személyzettervezés folyamatábrája 

 

3.3 A személyzet menedzsment szerepe a légi közlekedési vállalatoknál 
 

A légi közlekedés folyamatában részt vevők, a repülést tekintve két csoportba 

sorolhatók: közvetett és közvetlen állomány (a közvetett személyzettel továbbra sem 

foglalkozom). A közvetlen, repülőszemélyzetet két kategóriára lehet bontani: 

• Hajózó személyzet. A kapitány és másodpilóta, a régebbi típusokon még a 

navigátor és a fedélzeti mérnök tartozott ide. A legtöbb pilótának több típusra van 

engedélye, mert a légitársaság ezáltal is költséget tud megtakarítani, azonban a 

repülésben betöltött szerep nem cserélődhet. A több típusra szóló engedély a 

biztonságra negatív hatással van, ezért ilyen esetben is legtöbbször csupán egy 

típuson engedélyezik a repülést. 

• Utaskísérők. Gyakran a légitársaság összes típusára van engedélyük; náluk nincs 

korlátozva a típusok száma. Szükséges egy vezető utaskísérő jelenléte, kinevezése. 

 

A 3.7 ábrán egy légi közlekedési vállalat fontosabb stratégiai működési, tervezési 

folyamatait, és a köztük lévő összefüggéseket mutatom be [Mau01]. 
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3.7 ábra: Egy légitársaság tervezési folyamatainak kapcsolatrendszere 

 

Az üzemelési és tervezési folyamatok közül a személyzet menedzsment a 

flottatervezéshez és a repülőgépek beosztásához kapcsolódik szorosan, amelyek, mint a 

vállalat erőforrásai, kölcsönösen befolyásolják egymást, és kölcsönhatásban állnak a 

menetrend kialakításával. 

 

A 3.8 ábra a légitársaság üzemeléssel kapcsolatos azon operatív tervezési lépéseit 

mutatja, melyeknek közvetlen hatásuk van a személyzet tervezésére. 
 

 
3.8 ábra: Egy légitársaság flotta- és személyzet tervezésének fázisai 

 

Ezek a fázisok természetesen visszahatnak egymásra, folyamatosan módosulnak. Míg a 

végleges menetrendet publikálják, sok ellenőrzés, változás történhet. Az egyes lépések a 

következők: 

• Járattervezés. 

• Menetrend: a menetrend kialakítása, figyelembe véve a piaci igényeket és a 

társaság erőforrásait, valamint a rendelkezésre álló leszállási időpontokat. 
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• Repülőgépek beosztása: a járatokhoz repülőgépek hozzárendelése. 

Figyelembe veendő szempontok: a rendelkezésre álló, valamint esetleg 

bérelhető repülőgépek; karbantartási terv; piaci igény és annak időbeli 

megoszlása (utasok száma); korlátozások (pl. adott típus adott repülőtérre 

üzemeltethető-e). Ha az adott flottával a kialakított menetrend nem hajtható 

végre, újratervezés szükséges. Természetesen a cél olyan repülőgép 

kiválasztása a járatra, mellyel maximális kapacitáskihasználás érhető el. 

• Személyzettervezés. 

• Képzés: a személyzet képzése, engedélyek tervezése, folyamatos gyakorlatok, 

szimulációk, továbbképzés, típus átképzés. 

• Létszám: a személyzeti létszám meghatározása adott járatra, 

személyzetkategóriánként. Nem személyhez kötött a tervezés ebben a 

fázisban, csak a bázisról induló és érkező létszám meghatározása a cél. 

• Személyek: egyének hozzárendelése a járatokhoz. A személyzet általában 

havi fix fizetésben részesül, melyhez hozzáadódik egy teljesítménytől függő 

rész; így a cél az egyének minél nagyobb arányú munkavégzése, ezáltal 

létszám és így költség takarítható meg. A járatra kijelöltek nem minden 

esetben végeznek munkát, előfordulhat, hogy csak a célállomásra kell őket 

szállítani egy későbbi munkakezdés miatt. 

• Üzemelés. 

• Monitoring: a napi üzem figyelemmel kísérése, rendellenességek kezelése. 

 

A 13. mellékletben néhány jelenleg alkalmazott személyzettervező programot mutatok 

be. 
 

3.4 A repülőszemélyzet teljes létszámát befolyásoló tényezők 
 

A teljes (bruttó) személyzeti igény meghatározása stratégiai feladat. A döntés 

meghozatalakor nem csak a járatok biztonságos teljesítéséhez szükséges létszámot és a 

tartalék személyzetet, hanem annak minőségi összetételét is szem előtt kell tartani. 

Számos tényező hat a teljes igény valamennyi paraméterére (létszám, minőség, a 

munkakezdés ideje és helye), ezt mutatom be a 3.9 ábrán. A befolyásoló tényezők két 

forrásból származhatnak: a vállalat jellemzőiből, valamint a külső környezetből. Az 
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áttekinthetőség miatt az ábrán az egyes tényezők hatásait eltérő nyíllal jelölöm, ahol az 

adott nyíl megfeleltethető egy tényezővel a bruttó igény négy jellemzője közül. 
 

 
3.9 ábra: A bruttó személyzetet befolyásoló tényezők a légi közlekedésben 

 

Látható, hogy igen sok feltételt kell figyelembe venni, melyek többsége több paramétert 

is befolyásol.  
 

3.5 A repülőszemélyzet létszámának meghatározása szervezeti modellekkel 
 

A korábban ismertetett szervezeti modellek közül ebben a fejezetben megvizsgálom, 

hogy a nevezetesebb formulák hogyan használhatók a légi közlekedésben igényelt teljes 

(bruttó) repülőszemélyzet létszámának meghatározására. Két módszert emelek ki a 

korábbiakból: a munkaidő alapú modellt, valamint a Doeringer formulát. Mindkét 

módszerrel az egy évben igényelt létszám meghatározása a célom. Nem veszem 

figyelembe a tartalék személyzetet és a rendellenességeket, csupán a menetrend 

végrehajtásához szükséges teljes repülőszemélyzeti létszám meghatározásával 

foglalkozom. Mivel a repülőgép típusoknak eltérő lehet az igényelt személyzeti 
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mennyisége, ezért a képletek mind egy típusra vonatkoznak, azaz ha több típust 

alkalmaz a társaság, minden típusra külön-külön kell meghatározni a személyzet 

mennyiségét. 
 

3.5.1 Munkaidő alapú modell 

A modell kiinduló összefüggése a 3.4 képletben található, azonban ezen egyszerű 

munkaidőalap figyelembe vételén túl további tényezők bevezetésére van szükség, 

valamint szükséges a munkaidő légi közlekedésben történő értelmezése is. A kiindulási 

alapot a teljes menetrendben szereplő repülési idő jelenti, amelyet az egyes járatok 

repülési idejének összegeként kapunk. Figyelembe kell venni a személyek által egy 

évben teljesíthető repülési időt, valamint egy ún. időkorlát kihasználási tényezőt, amely 

a gyakorlatban lecsökkent repülési időt veszi figyelembe (értéke általában 0,9 körül 

mozog).  

Az alkalmazott tényezők a következők: 

 LBR(t): a t. évben igényelt teljes létszám [fő], 
 Tf: az f. járat repülési ideje [óra], 
 TPR: a személyek éves produktív időalapja; maximális repülési ideje [óra], 
 η: időkorlát kihasználási tényező [%], 
 nf: az adott járaton (típuson) igényelt létszám [fő], 
 F: a menetrendben szereplő járatok halmaza egy adott repülőgéptípussal. 
 

Így a t. évben igényelt teljes létszám a következőképpen alakul: 

  (3.9) 

Természetesen külön kell képezni a mutatót a pilótákra valamint az utaskísérőkre, mert 

eltérő a maximális repülési idejük, valamint a járatonként igényelt létszámuk. 

 

Nézzünk egy példát! Legyen adott egy társaságnak 3 db Boeing 737-300 típusú 

repülőgépe, amelyek közül az egyik Budapest-London, a másik Budapest-Párizs, a 

harmadik Budapest-Róma között közlekedik, oda-vissza, háromszor egy nap, azaz 

összesen napi 18 járatot üzemeltetünk. Ez a menetrend az év 365 napján legyen teljesen 

azonos. Az egyes repülőgépek napi repülési ideje a következő: 

• Budapest – London – Budapest: 3*2*2 ó = 12 ó 

• Budapest – Párizs – Budapest: 3*2*1,8 ó = 10,8 ó 

• Budapest – Róma – Budapest: 3*2*1,2 ó = 7,2 ó 
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Ennek megfelelően az egy éves teljes repülési idő: 

  
 

A pilótákból igényelt teljes létszám meghatározása 

A szükséges adatok a következők: 

• az éves maximális repülési idő, TPR = 800 óra, 

• az egyes repülőgépeken igényelt létszám, nf = 2, 

• az időkorlát kihasználási tényező, η = 0,9. 

Így az igényelt létszám a következőképpen határozható meg: 

  
Mivel a menetrend naponta periodikus, és minden repülőgéphez 2 pilóta kell, célszerű 

32 főt alkalmazni. 

 

Az utaskísérőkből igényelt teljes létszám meghatározása 

A szükséges adatok a következők: 

• az éves maximális repülési idő, TPR = 1000 óra, 

• az egyes repülőgépeken igényelt létszám, nf = 5, 

• az időkorlát kihasználási tényező, η = 0,9. 

Így az igényelt létszám a következőképpen határozható meg: 

  
Azaz összesen 32 fő pilótára, és 61 fő utaskísérőre van szükség az éves menetrend 

teljesítéséhez. 
 

3.5.2 Doeringer formula 

Ezzel a módszerrel a létszám oly módon határozható meg, hogy alapvetően a költségeket 

és bevételeket vesszük figyelembe. Ahhoz, hogy a légi közlekedésben is tudjuk 

alkalmazni, az általános képlet továbbfejlesztése szükséges. Az általános képlet 

korábban már szerepelt, de álljon itt ismét a könnyebb áttekinthetőség miatt (ld. 3.5 

képlet): 
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A következőkben megvizsgálom, hogy az egyes tényezők hogyan értelmezhetők a 

hajózó személyzetre (pilóták) vonatkozóan; a számértékekhez az alapot az európai 

légitársaságok 2004-es átlagos értékei adják. 

LBR(t): a t. időszakban, azaz a kérdéses évben igényelt személyzeti létszám. 

i: az előrejelzés és a bázisadatok közötti évek száma. 

aL(t-i): a korábbi évben realizált, egységnyi értékteremtő képesség személyzeti költsége, 

azaz személyzeti költség/bevétel, tehát megmutatja, hogy a járatok teljes 

bevételéhez képest mekkora arányt képvisel a személyzeti költség. Amennyiben 

csupán a járatok közvetlen költségét vesszük figyelembe, akkor 2004-es adatok 

alapján (B737, 130 férőhelyes repülőgép esetén, átlagos 

kapacitáskihasználtsággal (70..75%), átlagos repülési időtartammal (1,38 óra), 

átlagos fajlagos üzemelési költségekkel, valamint a személyzeti költségek átlagos 

arányával) ennek értéke az alábbi módon számolható:  

  (3.10) 

ahol 
 ρ: az egyirányú út jegyára, tarifája [Ft]. 
 

A mutató dimenziója [Ft/Ft]. A jegyárak függvényében az eredmény 0,03..0,14 

körül alakul. Amennyiben a bevétel kevés (alacsony tarifák), akkor lesz ez az 

érték magas, hiszen ebben az esetben az alacsony bevételhez képest magasabb a 

közel állandó személyzeti költség aránya.  

VQ(t): a t. időszakra előre becsült bevétel, azaz a társaság éves bevétele. Számítása 

szintén a jegyárak, valamint az éves járatszám függvényében lehetséges. Az éves 

járatszámot jelöljük f-fel, így, átlagos utasszámmal, a számítás a következő: 

 VQ [Ft] = 130*0,75 [utas] * ρ [Ft/utas/járat] * f [járat] (3.11) 

 

aI(t): egységnyi termékre jutó beruházás értéke, az egyszerűség kedvéért legyen zérus 

(ebben a tényezőben fejezhető ki például a flottabővítés, lízingdíjak, a 

repülőgépek korszerűsítése). 

q: a termelésnövekedés évente [%], legyen ez is zérus. 

TPR(t): személyenkénti éves munkaidő alap, melynek értéke hajózók esetében 800 óra. 

b(t-i): órás munkabér, a kapitány és másodpilóta átlagos fizetésével és havi repült 

idejével számolva, nyugat-európai értékekkel ez 30.000 Ft/fő. 
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Mivel általában két fő hajózóra van szükség, a munkabért 60.000 Ft/óra-ban 

határozhatjuk meg, és így ezt a két embert kezeljük egy csoportként. A kapott LBR 

szintén a csoport darabszáma lesz, amit kettővel kell szorozni, hogy a teljes hajózó 

létszámot kapjuk meg.  

Látható, hogy egy változó paraméter van a tényezők között, a járatok bevétele. Ez 

befolyásolja egyrészt az aL tényezőt, másrészt a teljes éves bevételt, a VQ-t.  

Ezen paraméterek ismeretében a kiinduló képlet a következő alakra hozható: 

  (3.12) 

Látszik, hogy a járatok bevétele végeredményben nem befolyásol semmit, hiszen kiesik 

a képletből! Az egyetlen befolyásoló tényező az egy év alatt teljesítendő járatok száma. 

A képletben az állandókat összeszorozva, az alábbi végeredményt kapjuk: 

  (3.13) 

Ismét hangsúlyozom, hogy ez hajózó csoportot jelent, tehát az így kapott eredményt 

kettővel kell szorozni, hogy a pilóták számát megkapjuk.  

 

Az előző fejezet példáját tekintve, évi 18*365 = 6570 járattal számolva, a létszám az 

alábbi lesz: 

 LBR [fő] = 0,00431 * 6570 * 2 fő = 57 fő (kerekítve). 

 

Az előbb adottnak feltételezett kapacitáskihasználást, valamint a fizetési adatot a 

továbbiakban változónak tekintve, a formula tovább bővíthető. Legyen „η” a 

kapacitáskihasználtság, „b” pedig továbbra is a fizetés. A fenti számadatokat megtartva 

így az alábbi módon bővíthető a képlet: 

  (3.14) 

Látszik, hogy a kapacitáskihasználtság tényező sem játszik szerepet, ugyanúgy, mint a 

jegyek ára sem. Összevonva az alábbi végeredményt kapjuk: 

  (3.15) 

Ellenőrzésképpen, ide behelyettesítve a fenti adatokat (f= 6570 járat, b= 60.000 Ft): 

 LBR = 258,75 * 6570 / 60000 * 2 fő = 57 fő,  

tehát megegyezik a korábbi megoldással. 
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Az optimális személyzeti létszámot viszont továbbra is a munkaidőn alapuló módszerrel 

tudjuk megkapni, ezért célszerűnek látszik a három tényező közti összefüggést 

átalakítani oly módon, hogy az optimális létszám és a személyek fizetésének 

függvényében fejezzük ki az optimális éves járatszámot. Így az alábbi képletet kapjuk: 

  (3.16) 

A három tényező közti összefüggést mutatom be a 3.10 ábrán; a példa valós adataival 

számított megoldási pontot és annak segédvonalait pirossal jelöltem. 
 

 
3.10 ábra: A fizetés, létszám, és éves járatszám közti összefüggés 

 

Összefoglalásképpen álljon itt a Doeringer formula továbbfejlesztett alakja, amely a 

fentiek figyelembe vételével az alábbi módon határozható meg: 

  (3.17) 

ahol: 
 LBR: a személyzet létszáma [fő]; 
 DC: egy óra repülés közvetlen költsége [Ft/óra]; 
 Tf: a járatok repülési ideje [óra/járat]; 
 rcc: a személyzeti költségek aránya a közvetlen költségek között [%]; 
 NK: a repülőgép kapacitása [fő/járat]; 
 LF: a repülőgép kihasználtsága [%]; 
 ρ: az egyirányú út tarifája [Ft/fő/járat]; 
 f: járatok száma [járat]; 
 aI: egységnyi termékre jutó beruházás értéke [Ft/Ft]; 
 q: éves szolgáltatási mennyiség növekedés [%]; 
 TPR: éves produktív időalap [óra/fő]; 
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 b: munkabér [Ft/óra]; 
 t: a vizsgált időszak; 
 i: az előző időszak óta eltelt évek száma. 
 

Ellenőrzésképpen nézzük meg a dimenziókat: 

  
 

3.5.3 A két modell eredményének értékelése 

A munkaidőn alapuló módszerrel 32 fő hajózó személyt kaptunk, a módosított Doeringer 

formulával pedig 57 főt, azaz 78%-kal többet. Meg kell tehát vizsgálni, hogy miből ered 

az eltérés.  

 

Az első módszerrel a munkaidőt figyelembe véve határoztam meg az optimális 

létszámot, azt feltételezve, hogy mindenki az előírt maximális repülési időt teljesíti is. 

Ezzel ellentétben a Doeringer formulában a valós költség és teljesítmény adatokat 

vettem alapul, tehát a kapott megoldás nem az elméleti megoldást tükrözi, hanem azt, 

hogy ezekkel a valós értékekkel mekkora létszám mellett üzemelnek jelenleg a 

légitársaságok. Gyakorlatilag nem az optimálisan igényelt, hanem a jelenleg létező 

létszámot kaptam meg.  

 

A 78%-os eltérés jól korrelál azzal az adattal, ami – szintén európai légitársaságok 

átlagaként – a hajózók éves repülési idejét mutatja; ez az érték is több mint másfélszeres 

arányban van a maximálisan repülhető óraszámmal! Végeredményben a két módszer 

összevetésével, valamint csupán a statisztikák elemzésével is megállapítható, hogy 

többlet létszám van a hagyományos légitársaságok többségénél. Látható tehát, hogy 

napjainkban még igen sok tartalék rejlik a személyzetben; optimális alkalmazással, a 

munkaidő növelésével hatalmas költség lenne megtakarítható.  

Egy másik gondolat szerint viszont ezzel a tartalékkal lehetőség nyílik arra, hogy 

rendellenességek esetén gyorsabban vissza lehessen állítani az eredeti menetrendet, 

hiszen nem feltétlenül szükséges tartalék személyzetet alkalmazni. Az alacsony költségű 

társaságok esetében a személyzet jobban ki van használva, de a tartalékok biztosítása 

érdekében itt sem maximális. 
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3.6 A sztochasztikus tényezők figyelembe vétele  
 

A légi járatok teljesítését számos sztochasztikus tényező befolyásolja, ezért a tervezés 

során ezeket is figyelembe kell venni. A cél a teljes létszám meghatározása oly módon, 

hogy a zavarások miatt realizált veszteség minimális legyen. Az alábbi két zavaró 

csoportot célszerű figyelembe venni: 

• a légi járatok késése, mely a többi járat késését is eredményezheti (dominó-elv), 

• a személyzet megbetegedése, ami akár járattörlést is okozhat, 

Ezen tényezők – személyzeti oldalról történő – kiküszöbölési lehetősége a létszám 

megnövelésében rejlik, és ekkor az éppen egy járatot sem teljesítő, de szolgálatban lévő 

személy tartalékként van jelen. Természetesen az alapvető kotlátokat továbbra is be kell 

tartani, ami egyrészt a repülőgépenként szükséges létszámra, másrészt a munkaidőre 

vonatkozik. 

Amennyiben csupán a személyzet rendelkezésre állását vesszük figyelembe, a 

munkaidőn alapuló formula segítségével meghatározott elméleti optimális LBR létszámot 

az alábbi módon szükséges korrigálni: 

 L’BR = LBR / pr.á. (3.18) 

és 

 pr.á. = 1 – (pbetegség + pkonferencia + pegyéb elfoglaltság) (3.19) 

ahol 
 L’BR: a korrigált létszám [fő], 
 LBR: bruttó létszám [fő], 
 GD: az elméleti optimális létszám [fő], 
 pr.á.: a személyzet rendelkezésre állásának valószínűsége [%]. 
 

Amennyiben ezt a létszámot alkalmazzuk, a járatok késését továbbra is kénytelenek 

vagyunk felvállalni, hiszen erre nincs tartalék személyzet. A tartalék személyzet viszont 

költséget jelent, így optimumot kell keresni a késéséből és járattörlésből eredő költség, 

valamint az extra személyzeti költség között. Minél több hajózó személyt alkalmazunk, 

annál kisebb a valószínűsége, hogy egy járatot törölni kell, így a törlésből és késésből 

eredő költség is kisebb lesz. A 3.11 ábrán ezt az összefüggést mutatom be. A 

személyzeti költség lineárisan növekszik, viszont a késésből eredő költség nem 

lineárisan csökken. 
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3.11 ábra: A személyzet és a járatok késési költsége a teljes létszám függvényében 

 

Az előzőekhez hasonlóan továbbra is egy adott típusra lehet meghatározni a szükséges 

létszámot. 

 

Az előző példát folytatva vizsgáljuk meg, hogy a járatok késésének figyelembevételével 

milyen stratégiát célszerű követni. Tételezzük fel, hogy mindhárom repülőgép 

valamennyi megfordítási ideje minimálisra van tervezve, azaz késés esetén az összes 

további járat is késni fog, mert nincs tartalék a menetrendben (a megfordítási idő 45 

perc). Alapesetben a járatok egy csoport személyzettel teljesíthetők, azaz 2 pilótával és 5 

utaskísérővel (B 737 típust alapul véve). A három repülőgép járatait ennek megfelelően 

a 3.12 ábrán mutatom be. 
 

 
3.12 ábra: A példában szereplő járatok 

 

Tételezzük fel, hogy mindhárom repülőgép első járata késik; ekkor három alternatíva 

közül dönthetünk (játékelméleti kifejezéssel élve három cselekmény: A, B, C): 

A: Felvállaljuk a késést; ekkor minden további járat annyit fog késni, amennyi az 

első járat késése volt.  

B: A következő két járatra egy új személyzeti csoportot osztunk be. Ekkor az új 

személyzetnek lesz egy extra költsége, viszont a késés nem fog tovább terjedni 

(akkor alkalmazható ez a megoldás, ha az adott repülőtéren van megfelelő 

személyzet és repülőgép). Azért nem elég csupán a következő egy járatra 
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beosztani őket, mert ekkor az eredeti személyzet nem tudná az első járat 

végállomásáról folytatni a szolgálatot.  

C: A következő két járatot töröljük. Mivel oda-vissza üzemelnek a járatok, 

mindenképpen a következő két járatot kell törölni, és így az azt követő járatok 

már zavartalanul teljesíthetők. 

 

Az európai légitársaságok átlagaként adódó költségek az alábbiak (2004) [Ecn05a; 

Eurostat, 2005]: 

• késés: 18.000 Ft/perc, 

• járattörlés: 1.580.000 Ft/alkalom, 

• személyzeti csoport költsége (2+5 főre): 130.000 Ft/óra. 

 

Tételezzük fel, hogy minden első járat 15 percet késik. Ekkor az egyes cselekmények 

extra költsége a következő (az első járat késését nem veszem figyelembe, mert az nem 

kiküszöbölhető): 

A: Mind a három repülőgép esetében az összes további öt járat késik 15 percet, azaz 

a teljes késés 3*5*15 = 225 perc; ennek költsége 225 [perc]*18.000 [Ft/perc] = 

4.050.000 Ft. 

B: Nincs további késés, viszont egy új személyzeti csoportra van szükség a 

következő két járatra, mindhárom repülőgép esetében. Ennek ideje az első 

repülőgép esetében 2*2 óra + 45 perc, a másodiknál 2*1,8 óra + 45 perc, a 

harmadiknál 2*1,2 óra + 45 perc. Ehhez még hozzá kell adni a járatra való 

jelentkezés és távozás idejét, ami legyen 65 perc. A teljes idő így a három 

repülőgépre:  

• 2*2*60 perc + 45 perc + 65 perc = 350 perc 

• 2*1,8*60 perc + 45 perc + 65 perc = 326 perc 

• 2*1,2*60 perc + 45 perc + 65 perc = 254 perc 

Összesen 930 perc, aminek személyzeti költsége 930 [perc]*130.000/60 [Ft/perc] 

= 2.015.000 Ft. Ehhez természetesen hozzáadódik az újonnan beállított 

repülőgép üzemeltetési költsége és a repülőtéri állási díj; ezt viszont a másik 

állomáson maradt – eredetileg tervezett – repülőgép állása kompenzálhatja. Így 

az új repülőgép haszonáldozat költségével kell számolni, ennek kalkulálása 

viszont nem a jelen disszertáció témája.  
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C: „Csupán” a három repülőgép esetében a két további járat törlésének költsége 

jelentkezik, ami 3*2*1.580.000 = 9.480.000 Ft.     

Látható, hogy egy ilyen, 15 perces késés esetén a legkisebb addicionális költséget a „B” 

stratégia jelentette, tehát ezt érdemes választani. Több menetrendi kombinációt 

megvizsgálva, és hasonlóképpen az első járatok késését feltételezve, az esetek túlnyomó 

többségében szintén a „B” stratégia jár a legkisebb addicionális költséggel, tehát egy új 

személyzeti csoport beállítása a leggazdaságosabb, természetesen amennyiben az 

rendelkezésre áll. 

 

A fenti gondolatmenetben 45 percre tervezett, szűk megfordítási időt vettem alapul. 

Amennyiben ennél nagyobb idő áll rendelkezésre a repülőgép megfordítására, akkor 

azok a késések, melyekkel még az eredetileg tervezett indulási idő tartható, nem 

okoznak nagyobb fennakadást. 
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4 A légi hajózó személyzet optimális beosztása 
 

A teljes létszám meghatározása után a következő lépés a személyek járatokhoz történő 

rendelése, először csupán logikai csoportok képzése, majd végül személyre szabott 

optimálás útján. 
 

4.1 A személyzeti csoportok optimálása 
 

4.1.1 A feladat definiálása, peremfeltételek 

Mint a korábbiakban, továbbra is a személyzeti csoport fogalmát használom, ennek 

optimális beosztását tekintem a feladat céljának. A csoport a hajózó személyzetet 

foglalja magában; egy kapitányból és egy másodpilótából áll (az utaskísérőket is 

tekinthetjük a csoport tagjainak, amennyiben mindig azonos létszámban vannak jelen). 

Természetesen előfordulhat olyan eset, amikor a csoportba többen tartoznak, de 

alapvetően a hagyományos kereskedelemi repülőgépek esetében a fenti két személy 

alkotja a hajózó személyzetet, esetünkben a csoportot. 

 

A feladat ezen, kiinduló szakaszában még nem névre szól az optimálás, hanem az egyes 

csoportoknak a járatokhoz történő hozzárendelése a cél. A feladat tehát a szükséges 

létszám, azaz megfelelő személyzeti csoport biztosítása minden járaton, minimális 

költséggel, miközben figyelembe vesszük a korlátozó feltételeket, melyek közül a 

legfontosabbak a repülési időre vonatkoznak.  

 

A periódus egészét figyelembe véve a személyzetnek ugyanarra a repülőtérre kell 

visszaérkeznie, ahonnan a szolgálatot kezdte; lehet tehát olyan átmeneti megoldás, ahol 

egy idegen repülőtéren tölti az éjszakát, de a beosztás végén vissza kell érkezni az 

indulási repülőtérre. Gyakran előfordulnak olyan repülőterek, amelyek közel vannak 

egymáshoz, így közöttük közúton is szállíthatók az alkalmazottak. Ha ez nem 

megoldható, a szállítás egy másik járaton történik, azaz a személyzet utasként van jelen. 

Ezt tipikusan akkor alkalmazzák, amikor változás miatt tartalék személyzet alkalmazása 

szükséges egy távoli repülőtéren. Tartalék személyzetnek nevezzük azokat, akik nem 

végeznek munkát, de a tartalékos szolgálatuk alatt bármikor igénybe vehetők. Mivel 

ebben az időszakban is fizetést kapnak, akkor is, ha nem dolgoznak, igen drága 

erőforrásnak tekinthetők. 
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A másik fontos korlátot a repülhető repülőgéptípus jelenti. A személyzeti csoportok 

eltérő szakszolgálati engedéllyel rendelkeznek, így csak adott repülőgéptípuson 

teljesíthetnek szolgálatot. A légitársaságok általában egy típuson alkalmazzák a 

hajózókat akkor is, ha többre szól az engedélyük. Ezért azt optimálási feladatot is 

repülőgép típusonként kell megoldani, azaz azokat a személyeket vonom be a 

megoldásba, akiknek az engedélye az adott típusra szól; így a továbbiakban nem is 

foglalkozom a típusok eltérésével. Amennyiben a társaság több repülőgéptípussal 

rendelkezik, akkor minden típusra (azaz rész-flottára, és rész-menetrendre) külön kell az 

optimálást végrehajtani, és így alakul ki a teljes megoldás. Fentiek alapján a modell 

egyik peremfeltétele a megfelelő szakszolgálati engedély. 

 

Még egy korlátozó feltételt jelent a repülőtereken szükséges minimális csatlakozási idő, 

mely alatt az átszállás két járat között megoldható. 
 

4.1.2 A modell felépítése 

A költségeket azzal a döntési tényezővel fejezzük ki, hogy az adott személyzeti 

csoportot alkalmazzuk-e. A kiinduló modellben ezen költségtényező értéke bináris érték, 

attól függően, hogy az adott csoport alkalmazva van-e az adott járaton, és nem függ a 

munkaidő hosszától, valamint egyéb tényezőktől. Azaz a csoport cp költsége 1, ha az 

adott járatot teljesíti, 0, ha nem. Gyakorlott, és kevésbé tapasztalt pilóták között, 

valamint a munkaidő függvényében ezt a tényezőt lehet súlyozni; az egyszerűség 

kedvéért most mindenhol kettő, azonos kvalitású személyt tételezek fel egy csoportban, 

így egységesen kezelhető a költségtényező.  

A modellben napi periodicitást alkalmazok. 

 

A megoldás során lineáris programozási modellt vezetek be, melyben az alábbi tényezők 

szerepelnek: 

 P: a lehetséges csoportok halmaza, 
 F: a járatok halmaza, 
 cp: a p. csoport költsége, 
 xp: a p. csoport döntési tényezője,  
 αfp: hozzárendelési tényező, melynek értéke 1, ha az f. járatot a p. csoport 

teljesíti; 0, ha nem, 
 nf: az f. járatra igényelt összes személyzeti csoport, 
 J: munkaidő korlátok halmaza, 
 mjp: a p. csoport munkaidő igénybevétele, 
 mj: a munkaidő korlátok. 
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A célfüggvényt a személyzeti költségek minimálása jelenti, miközben a korlátozó 

feltételek a szükséges létszám teljesülésére, valamint a munkaidő korlátokra 

vonatkoznak. 

 

A célfüggvény a fentiek alapján a következőképpen definiálható: 

   (4.1) 

Korlátozó feltételek:       

   (4.2) 

   (4.3) 

   (4.4) 

 

A (4.1) célfüggvény szerint az alkalmazott csoportok összköltségének minimálisnak kell 

lennie. A (4.2) korlát minden járatra az igényelt csoportot biztosítja, nf értéke általában 

1, azaz egy járaton egy személyzeti csoportra van szükség. Akkor kell általában több 

csoportot biztosítani a járatra, ha az hosszú távú, és egy csoport nem tudja teljesíteni a 

munkaidő korlát miatt. A (4.3) korlátozó egyenlet szerint a munkaidő felső határa nem 

léphető túl. Az utolsó (4.4) feltétel a csoportok döntési változóját 0 és 1 közötti értékben 

engedi felvenni. Mivel napi periodicitást alkalmazok, ezért amennyiben xp értéke 0, 

akkor az adott személyzeti csoportot soha nem alkalmazom az adott járaton, ha 1, akkor 

minden nap; ha tört szám, akkor csak minden második (0.5), minden harmadik (0.33), 

minden negyedik (0.25) stb. napon. 
 

4.1.3 A modell továbbfejlesztése 

A fenti modellben a célfüggvény költségparaméterét csupán bináris értékként engedtem 

meghatározni. A valóságban azonban további pontosításokat tudunk végezni, hiszen a 

költséget a következő tényezőkkel lehet kiegészíteni: 

• a személyzet pontos összetétele (hány fő, milyen képesítéssel, fizetéssel), 

• váltás személyzet esetén a szállodai költségek. 

A korlátozó feltételek közé pedig elsősorban a repülőgép típusát lehet felvenni, hiszen a 

személyzet szakszolgálati engedélyének függvényében korlátozódik a repülhető típusok 

száma.  
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Ennek megfelelően a célfüggvény az alábbi módon bővíthető: 

   (4.5) 

ahol 
 N: a p. csoportban lévő személyek létszáma (általában N=2), 
 bnp: a p. csoportban lévő n. személy fizetése, 
 cszáll: szállodai költség (ahol van), 
 xp: a p. csoport döntési tényezője,  
 t: a periódus hossza, amelyen a p. csoport alkalmazva van. Ha az adott 

csoport egy napos ciklusban van alkalmazva, értéke 1; amennyiben 
váltással, két nap hosszan dolgozik, akkor értéke 2. Természetesen ez 
utóbbi esetben merülnek fel a szállodai költségek. 

 

4.1.4 A repülőgépek útvonalhoz rendelése 

A modell pontosítása során a járatbeosztásokat is figyelembe kell venni, és ennek 

alapján kerülhet meghatározásra a személyzet beosztása. Itt tehát a feladat célja 

repülőgépek útvonalhoz rendelése, szintén a költségminimalizálás szem előtt tartásával. 

Meghatározhatók a szűk csatlakozások: szűk csatlakozás alatt két olyan, egymást követő 

járatot értek, amelyek között nincs elég idő arra, hogy a személyzet váltsa egymást; tehát 

az érkező személyzeti csoportnak kell folytatnia az induló járatot is. 

 

A kialakított repülőgép beosztás nagymértékben befolyásolja a valós személyzet 

létszámát, azaz akiket alkalmazni lehet. 

 

A most következő modell még nem tartalmazza a szűk csatlakozásokat, csupán a 

repülőgépeket rendeli az útvonalakhoz. A személyzetoptimálási modellhez képest 

további változók bevezetésére van szükség: 

 R: az útvonalak halmaza, 
 cr: az r. útvonal költsége, 
 γfr: döntési tényező, melynek értéke 1, ha az r. útvonal tartalmazza az f. 

járatot; 0, ha nem (azaz azt határozza meg, hogy az r. útvonalon 
közlekedik-e az f. járat), 

 βr: az r. útvonal döntési változója (a menetrend tartalmazza-e az adott 
útvonalat egyáltalán, vagy sem ), 

 H: csomópontok halmaza, mely tartalmazza az útvonalak kezdeti és befejező 
helyét és idejét (repülőterek és hozzájuk rendelt időpontok; tér-idő 
koordináta halmaz), 

 gh
+ és gh

- : 
  a társaság adott csomóponton lévő repülőgépeinek a száma a kérdéses 

időpont előtt és után közvetlenül; az állomást és az időpontot a h. 
halmazelem fejezi ki, 

 K: a társaság teljes rendelkezésre álló repülőgépeinek száma. 
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Ezen paraméterek ismeretében szintén egy lineáris programozási modellel írható le a 

repülőgépek beosztásának tervezése. A modellben a célfüggvényt az útvonalak 

összköltségének minimálása jelenti, a korlátozó feltételek pedig az alább ismertetett 

módon értelmezhetők: 

A célfüggvény: 

   (4.6) 

Korlátozó feltételek:       

   (4.7) 

  (4.8) 

  (4.9) 

  (4.10) 

  (4.11) 

 

A (4.6) célfüggvény az útvonalak költségének minimumát keresi. A korlátozó feltételek 

egyenleteinek jelentése: 

4.7:  Minden járat pontosan egy útvonalhoz legyen rendelve. 

4.8:  Egyensúlyi egyenlet, mely szerint a repülőgépek száma folytonosságot 

alkot. Az egyenlet, amely a H tér-idő halmazhoz kötött, biztosítja, 

hogy egy adott h. időpontban és helyen végződő útvonalon lévő, és az 

adott repülőtérre érkező gépek összege egyenlő a h. pontról útvonalon 

továbbinduló, és az adott repülőtéren a h. időpont után lévő 

repülőgépek összegével. 

4.9:  Az alkalmazott repülőgépek száma egy adott időben és helyen nem 

lépheti túl a rendelkezésre álló mennyiséget. 

4.10:  A döntési változók bináris, vagy törtszám értékek lehetnek. Tört érték 

akkor, ha nem napi periodicitás adódik megoldásnak.  

4.11:  Nem léphet fel hiány a repülőgépek számában. 
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4.1.5 A szűk csatlakozások figyelembe vétele 

A repülőgép beosztás függvényében a személyzeti csoportok beosztása lehet, hogy nem 

alkalmazható, hiszen csökkenhet a valósan igénybe vehető csoport kombináció, ezért a 

két feladat megoldási modelljének összekapcsolására van szükség. Ennek során a 

megoldásba bevonom az összes szűk csatlakozást, és ez a megoldás egy újabb korlátját 

fogja jelenteni. Azaz nem lehet szűk csatlakozást tartalmazó csoport kombinációt 

alkalmazni, ha nem választunk hozzá egy hasonló járatot is. Természetesen törekedni 

kell ezen szűk csatlakozások és a hozzájuk választott személyzeti csoportok számának 

minimálására, hiszen csak így lesz tartható és variálható a menetrend. 

Ennek megfelelően további változók bevezetésére van szükség: 

 U: a szűk csatlakozások halmaza, 
 ξur: döntési tényező, melynek értéke 1, ha az r. útvonal tartalmazza az u. szűk 

csatlakozást, 
 ηup: döntési tényező, melynek értéke 1, ha a p. személyzeti csoport 

tartalmazza az u. szűk csatlakozást. 
A kiterjesztett lineáris modell célfüggvénye továbbra is a személyzeti csoportok 

összköltségének minimálása lesz, csak a korlátozó feltételek fognak gyarapodni. 

A célfüggvény a következő: 

  (4.12) 

Korlátozó feltételek: 

  (4.13) 

  (4.14) 

  (4.15) 

  (4.16) 

  (4.17) 

  (4.18) 

  (4.19) 



Légitársaságok személyzettervezése                                                                                          Kővári Botond 

 76 

A (4.12) célfüggvény, valamint a (4.13..4.18) korlátozó feltételek már szerepeltek az 

előbbi modellekben. A két modell összekapcsolása az új (4.19) feltétellel jön létre, mely 

szerint nem lehet egy szűk csatlakozást tartalmazó személyzeti csoportot alkalmazni, ha 

nem választunk hozzá egy hasonló járatot is. A korlát pontos értelmezése: a szűk 

csatlakozást tartalmazó járatok mindegyikének le kell fedve lennie ugyanazt a szűk 

csatlakozást teljesítő személyzeti csoporttal. 
 

4.2 Példa az összes kombináció meghatározására 
 

4.2.1 Az összes, elméletileg lehetséges megoldás meghatározása 

A következőkben egy példán keresztül meghatározom az összes lehetséges csoportot, 

kiválasztom azok teljesíthető kombinációját, valamint értelmezem a szűk csatlakozást.  

Legyen adott öt járat (1..5) 3 repülőtérrel (a, b, c). Az egyszerűség kedvéért azt 

feltételezem, hogy egy repülőgép teljesíti egymás után az összes járatot, így a típusok 

eltérésével továbbra sem foglalkozom. A 4.1 táblázat a menetrendet mutatja. 
 

4.1 táblázat: A példa menetrendje 

 
 

Látható, hogy egyetlen szűk csatlakozás van, a 2-3 járat között, a c repülőtéren, mert itt a 

két járat közti megfordítási idő csupán 45 perc. A többi repülőtéren és a többi járat 

között ennél jóval több idő áll rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy a 2 és 3 járatot 

ugyanannak a személyzetnek kell teljesítenie. 

A repülőtereket és a járatokat mutatja a 4.1 ábra. 
 

 
4.1 ábra: A repülőterek elhelyezkedése 
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A feladat első lépése az összes lehetséges személyzeti csoport meghatározása. A 

csoportok sorszámát jelölöm pi-vel. Meghatározom tehát az összes lehetséges 

kombinációt arra vonatkozóan, hogy egy személyzeti csoport mely járatokat teljesítheti, 

ez szerepel a 4.2 táblázatban. Itt még semmilyen korlátot nem veszek figyelembe, 

csupán a kombinatorika szerinti elméletileg lehetséges összes beosztást határozom meg. 

Az összes megoldás a következőképpen alakul, attól függően, hogy egy csoport mennyi 

járatot teljesít: 

• a csoport egy járatot teljesít: 5 megoldás, 

• a csoport kettő járatot teljesít:  megoldás, 

• a csoport három járatot teljesít:  megoldás, 

• a csoport négy járatot teljesít:  megoldás, 

• a csoport mind az öt járatot teljesíti: 1 megoldás, 

azaz összesen 31 megoldás lehetséges. 
 

4.2 táblázat: Az elméleti összes személyzeti csoport 

 
 

Ezután következik a csoportok azon kombinációinak meghatározása, amelyekkel a teljes 

menetrend lefedhető, majd végül ezen kombinációk közül kell kiválasztani azt, 

amelyiknek minimális lesz az összköltsége. Itt most az optimálással nem foglalkozom, 

helyette csak az összes kombinációt tekintem át, majd ezek közül a munkaidő korlát és a 

szűk csatlakozás miatt kiválasztom a ténylegesen alkalmazható, valós kombinációkat. 

Kezdem a legegyszerűbb csoportbeosztással, amikor minden személyzeti csoport csak 

egy járatot teljesít, majd ezután haladok egyre több járat teljesítése felé. Kiinduláskor 

még a repülőterek elhelyezkedését sem veszem figyelembe. 

A kombinációk tehát személyzeti csoportokat tartalmaznak, Ki-vel jelölöm azokat. Ez 

szerepel a 4.3 táblázatban. A lényeg tehát, hogy minden kombináció olyan csoportokat 
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tartalmazzon, amelyekkel egészében véve minden járat egyszer le van fedve, azaz egy 

kombináció sorában minden járat egyszer szerepeljen. 

Az összes lehetséges kombináció az alábbi csoportosításban alakulhat ki, mellettük az 

összes lehetséges megoldás számát jelölöm: 

• 5 személyzeti csoport, mindegyik 1-1 járatot teljesít: 1 megoldás. 

• 4 csoport 2,1,1,1 járattal (összesen szintén kiadódik a összes járat, 2+1+1+1=5). A 

lehetséges megoldások száma kombinációval határozható meg: 

 
• 3 csoport 3,1,1 járattal: hasonlóan kombinációval, 10 megoldás adódik. 

• 3 csoport 2,2,1 járattal: 15 megoldás. 

• 2 csoport 4, 1 járattal: 5 megoldás. 

• 2 csoport 3, 2 járattal: 10 megoldás. 

• 1 csoport 5 járattal: 1 megoldás. 

 

Összeadva a lehetséges kombinációkat, elvileg összesen 1+10+10+15+5+10+1 = 52 

megoldás létezik. 
 

4.3 táblázat: Az elméleti összes kombináció a járatok lefedésére 

 
 

Azaz ha például a 25. kombinációt tekintem (a táblázatban pirossal bekereteztem), ez azt 

jelenti, hogy a p7 csoport teljesíti az 1. és 3. járatot, a p11 csoport a 2. és 4-et, a p5 pedig 

az 5. járatot.   
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Ismét hangsúlyozom, hogy ez az összes elméleti megoldás, amely egyelőre nem veszi 

figyelembe sem a repülőterek elhelyezkedését, sem a munkaidő korlátokat, sem a szűk 

csatlakozásokat. Látható, hogy amennyiben semmilyen korlátot nem figyelünk, az 

összes lehetséges megoldások száma igen magas, jelen esetben 5 járatra 52 megoldás 

volt meghatározható. 
 

4.2.2 A teljesíthető megoldások kiválasztása 

A fenti kombinációk közül a következőben kiválasztom azokat, amelyek nem 

teljesíthetők, és az így megmaradtak közül kell végül az optimálist kiválasztani. 

A munkaidő korlátok miatt nem teljesíthető kombinációk (a napi maximális repülési időt 

9 órával, a szolgálati időt pedig 11 ¾ órával számolva) a következők. Mivel az 5 járat 

összes repülési ideje 9,5 óra, ezért egy csoport legfeljebb 4 járatot teljesíthet. A teljes 

szolgálati idő 8.00 és 22.30 között 14,5 óra. Akár az első 4, akár az utolsó 4 járatot 

teljesítve a szolgálati idő belefér a korlátba, tehát mindkét paraméter alapján az adódik, 

hogy bármelyik kombináció teljesíthető, kivéve azokat, ahol egyszerre kellene az 1. és 5. 

járatot is repülni. Így tehát a 4.4 táblázatban lévő megoldási változatok esnek ki: 
 

4.4 táblázat: A munkaidő korlát miatt kieső kombinációk 

 
 

A szűk csatlakozást a 2-3 járat csatlakozása jelenti, azaz csak azok a kombinációk 

teljesíthetők, ahol ezt a két járatot ugyanaz a személyzet teljesíti. Mivel ez jóval kisebb 

szám, mint a kieső kombinációk, a 4.5 táblázatban a szűk csatlakozás 

figyelembevételével teljesíthető kombinációkat foglalom össze (15 kombináció). 
 

4.5 táblázat: A szűk csatlakozás figyelembe vételével teljesíthető kombinációk 
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A munkaidő, valamint a szűk csatlakozás figyelembe vételével, azaz a fenti két táblázat 

összevetésével (a szűk csatlakozással teljesíthető 15 kombinációból levonva a munkaidő 

miatt nem teljesíthetőket), összességében a 4.6 táblázatban szereplő kombinációk 

teljesíthetők. 
 

4.6 táblázat: A szűk csatlakozással és munkaidő korláttal teljesíthető kombinációk 

 
 

Így már csak 10 lehetséges kombináció maradt. Amennyiben a menetrendet szigorúan 

napi periodicitással értelmezem, akkor hosszabb távon figyelembe kell azt is venni, hogy 

egy csoport a következő napi munkát azon a repülőtéren kezdje, ahol előző nap 

befejezte. Amennyiben nem alkalmazok repülőterek közötti olyan szállítást, amikor 

nincs munkavégzés, azaz egy csoportnak mindenképpen arról a repülőtérről kell 

kezdenie a munkát, ahol előző nap befejezte, akkor emiatt újabb kombinációk esnek ki.  

Az előbbi összesített táblázatot tekintve, és a repülőtereket is figyelembe véve, 

kézenfekvő, hogy azok a kombinációk nem teljesíthetők, ahol egy csoport csak egy 

járatot repül, hiszen ekkor biztosan máshol fejezi be a szolgálatot, mint ahol kezdte. Így 

tehát marad a K42 és K49 (a táblázatban pirossal bekeretezve). A K42 esetében a p16 

csoport az 1. járattal kezd („a” repülőtér), és a 3. járattal zár (szintén „a” repülőtér), míg 

a p15 csoport a 4-5 járattal az „a” repülőtérről teljesít szolgálatot. A K49 esetében a p23 

csoport a 2-3-5 járatokat teljesíti, a „b” repülőtérről indulva, és az „a” repülőtéren 

fejezve be. Látható tehát, hogy egyedül a K42 kombináció felel meg minden 

kritériumnak. 

 

További vizsgálati szempont lehet, szintén a repülőterekhez kapcsolódva, annak 

vizsgálata, hogy nem csak napi szinten, hanem egymás után is vizsgáljuk a járatokat, 

azaz minden járatot onnan kell kezdeni, ahol az előzőt befejezte. A megoldásként 

jelentkező K42 esetben ez is megfelel, hiszen a p16 csoport repülőterei: 1. járat: a-b, 2. 

járat: b-c, 3. járat: c-a. A p15 repülőterei: 4. járat: a-c, 5. járat: c-a; azaz minden 

következő járat az előző járat végállomásáról indul. 

 

Mivel egyetlen lehetséges megoldás adódott, további optimálásra jelen esetben nincs 

szükség. 
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4.3 Példa a napi szintű személyzeti optimálásra 
 

A következőkben a személyzeti csoportok, és az azokból képzett kombinációk 

optimálását végzem el egy egyszerű menetrendre. A feladat során célom egy adott napon 

az összes járatra a megfelelő személyzet biztosítása. A teljes menetrendre alkalmazható 

ez az eljárás, ha a járatok minden nap azonosak. Mivel a valóságban a hajózó személyzet 

egy repülőgéptípust szokott repülni, ezért itt is egy típust feltételezek; így nem 

foglalkozom a szakszolgálati engedélyekkel. Amennyiben több repülőgéptípusból áll a 

flotta, az optimálást a különböző típusokra kell elvégezni (ld. korábban, a modell 

általános peremfeltételeinél). 

 

A 4.7 táblázat a példa menetrendjét tartalmazza. 
 

4.7 táblázat: A példa menetrendje 

 
 

Bázisnak az „A” repülőteret tekintjük, a másik kettőn igény szerint szállás biztosítása 

szükséges. A három repülőteret, és a köztük szükséges repülési időt a 4.2 ábra mutatja. 
 

 
4.2 ábra: A példában szereplő repülőterek elhelyezkedése 

 

A feladat az előzőek alapján két lépésben oldható meg: 

• az összes lehetséges csoport és kombináció képzése, 

• az optimális megoldás kiválasztása úgy, hogy minden járat le legyen fedve. 
 

4.3.1 Az összes lehetséges személyzeti csoport meghatározása 

Az első lépés az összes személyzeti csoport meghatározása. Nem az elvileg lehetséges 

összes megoldást mutatom be, csupán azokat, amelyek teljesíthetők, azaz figyelembe 

veszik mind a munkaidő korlátot, mind pedig azt, hogy az egyik járat befejezése és a 

következő kezdése ugyanarról a repülőtérről történjen (valós csoportok). Így összesen 15 
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megoldás létezik, azaz egy csoport 15 kombinációban dolgozhat járatokon. Ezek között 

van 2 naponta ismétlődő beosztás is, amikor a személyzeti csoport váltással dolgozik. Ez 

két csoportot jelent, de egy egységként kezelem őket. A lehetséges személyzeti 

csoportokat a 4.8 táblázatban mutatom be. Mint a korábbiakban is, egy csoportot két 

fővel feltételezek, tehát további bontást nem alkalmazok. A jelölések az alábbiak:  

• sorszám: a csoportok sorszáma, 

• járat: az adott csoport melyik járatokat teljesíti, 

• v: két csoport teljesíti a járatot váltással, éjszakázással; a csoport első fele este 

befejezi a járatot, éjszakázik, és másnap a csoport másik fele folytatja; tehát dupla 

létszámot (két egységet) jelent az ilyen csoport,  

• mennyiség: az adott személyzeti csoport mennyi egységből tevődik össze (váltás 

esetén két egységre van szükség); esetünkben – mivel egyéb tényezőket nem 

veszek figyelembe – ez a szám azonos az adott csoport relatív 

költségjellemzőjével,  

• repülőterek: az adott személyzet mely repülőtéren kezdi, ill. fejezi be a szolgálatot. 

Ahol szállás biztosítása szükséges, vastagon, aláhúzva jelölöm. 
 

4.8 táblázat: Az összes valós személyzeti csoport 

 
 

Csupán azért, hogy a nagyságrendet érzékeltessem, szerepeljen itt az elméletileg 

lehetséges összes csoport száma, attól függően, hogy mennyi járatot teljesítenek. 

• a csoport egy járatot teljesít: 6 megoldás, 

• a csoport kettő járatot teljesít:  megoldás, 

• a csoport három járatot teljesít: 6*5*4 / 3*2 = 20 megoldás, 

• a csoport négy járatot teljesít: 6*5*4*3 / 4*3*2 = 15 megoldás, 

• a csoport öt járatot teljesít: 6*5*4*3*2 / 5*4*3*2 = 6 megoldás, 

• a csoport mind a hat járatot teljesíti: 1 megoldás, 
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azaz összesen 63 megoldás lenne lehetséges. Emlékeztetőül, 5 járat esetén ez a szám 

csupán 31 volt. 
 

4.3.2 A lineáris programozási modell meghatározása 

A fenti összes személyzeti csoport közül kell kiválasztani azokat a csoportokat, 

amelyekkel egyrészt valamennyi járat teljesíthető, másrészt ennek költsége minimális. 

Egy csoport költsége minden esetben azzal jellemezhető, amennyi egység szükséges 

hozzá, azaz ha 2 egység jelent egy csoportot (a váltás miatt), a költsége is 2. A váltáskor 

szükséges esetleges szállodai költségeket egyelőre nem veszem figyelembe. 

 

A feladat lineáris programozási modellje a korábbi 4.1-4.4 egyenletekben szerepel. A 

döntési tényező, xp értéke 1, ha minden nap igénybe vesszük az adott személyzeti 

csoportot, ha csak minden második nap vesszük igénybe, akkor xp = 0.5 stb. Ha soha 

nem alkalmazzuk, akkor értéke 0. 

 

A példában x1..15 közötti változók szerepelnek, ezek jelentik az egyes csoportok döntési 

tényezőit. 

Ezek szerint a célfüggvény a következőképpen értelmezhető. Minden csoport költségét 

(1, ha nincs váltás, 2, ha van) beszorozzuk az adott csoport döntési tényezőjével, majd 

ennek minimálását tűzzük ki célul: 

2x1 + 2x2 + 2x3 + 2x4 + x5 + x6 + x7 + x8 + 2x9 +  

+ 2x10 + 2x11 + 2x12 + 2x13 + 2x14 + 2x15                min. 

 

A korlátozó feltétel, mely szerint minden járatot pontosan egyszer le kell fedni, a 

következőképpen alakul ki: az összes lehetséges csoport táblázatából (4.8 táblázat) a 

járatokat vizsgáljuk (2. oszlop), és minden járatra külön-külön kigyűjtjük azokat a 

csoportokat, amelyek arra a járatra vannak beosztva. Így az egyes járatokra a következő 

egyenletrendszerben írható fel a lefedési korlát: 

1. járat: x2 + x5 + x6 + x8 + x9+ x10 + x11 + x12 + x13 = 1 

2. járat: x2 + x3 + x5 + x8 + x9+ x11 + 2x12 + 2x13 + x14 + x15 = 1 

3. járat: x3 + x4 + x7 + x8 + x11 + x12+ 2x13 + x14 + 2x15 = 1 

4. járat: x4 + x6 + x7 + x8 + x10 + x11 + x13 + x15 = 1 

5. járat: x1 + x2 + x3 + x4   = 1 

6. járat: x1 + x2 + x3 + x4  = 1 
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A feladat megoldható egy táblázatkezelő programmal, a következőképpen. 

Kiindulásként minden xi értékét 1-ben határozzuk meg (ekkor természetesen minden 

járaton jóval több csoport szerepel a szükségesnél). Ezen kiinduló értékek szerepelnek a 

4.9 táblázatban. Az 1. sorban a csoportok sorszámai találhatók, alatta a benne foglalt 

egységek száma, majd az xi döntési tényező. A kettő szorzata adja ki a csoport költségét; 

a minimálni kívánt összköltség a sor végén szerepel. A korlátozó feltétel, mely szerint 

minden járatra egy, és csak egy személyzet lehet beosztva, az 5..10 sorokban található. 
 

4.9 táblázat: A feladat kiinduló értékekkel 

 
 

A megoldás menete a következő: minden csoport költsége az adott döntési változóval 

kerül szorzásra, így alakul ki az i. csoport költsége (a 4. sorban). Ezen költségeket 

összeadva adódik az egész menetrend végrehajtásához szükséges összköltség, melynek 

minimalizálása a cél; kiinduló értéke 26, mint ahogy az ábrán is látszik. A korlátozó 

feltételek táblázata alul szerepel, a ténylegesen az egyes járatra beosztott személyzet a 

kiinduló esetben jóval több a szükséges 1-nél, hiszen minden döntési változó értéke 1 

volt. 

 

Háromféle megoldást vizsgálok, első esetben a döntési tényező értéke 0 vagy 1 lehet 

(bináris), a második megoldáskor 0, 0,5 és 1, a harmadik esetben pedig 0 és 1 között 

bármilyen érték. 
 

4.3.3 Bináris értékre történő optimálás 

Az xi döntési változó értéke csak 0 vagy 1 lehet, azaz egy adott csoport vagy minden nap 

azonosan alkalmazva van, vagy egyáltalán nem; azaz naponta periodikus a beosztás. 
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Ebben az esetben az egyik megoldás („a” eset): 

x1 = x8 = 1, az összes többire xi = 0 

A naponta igényelt személyzeti csoport (azonos az összköltséggel): 

Σ cp xp = 2*1 + 1*1 = 3 

 

A 4.3 ábrán ezt a megoldást ábrázolom Gant diagramban. A járatok jelölése egy 

téglalap, a benne található szám a járat száma. A járat felett szerepel a személyzet 

sorszáma, a jel előtt és után az indulási és célállomás található. Összesen tehát 2 

személyzeti csoportot veszek igénybe, melyek közül az egyik két egységet foglal 

magában, a váltás miatt.  

 

Látható, hogy 2 személyzet dolgozik a hosszú távú járatokon (ez felel meg a p1 

csoportnak), az 1-2-3-4 járatokat pedig egy harmadik személyzet látja el (ez volt a p8 

csoport). Az ábrán tehát az 1. személyzet felel meg a korábbi p8 csoportnak, míg a 2. és 

3. személyzet együttesen teszi ki a p1 csoportot. Ez utóbbiból értelemszerűen az egyik 

személyzet egyszer a délelőtti, máskor a délutáni hosszú távú járatot látja el. Látható, 

hogy az 1. személyzet az „A” és „B” repülőterek között üzemel, „A” repülőtéri bázissal. 

A 2. és 3. személyzet „C” és „A” repülőterek között teljesít szolgálatot, az „A” 

repülőteret bázisként értelmezve a „C” repülőtéren szükséges szállás biztosítása. 
 

 
4.3 ábra: Egy megoldási lehetőség („a” eset) 

 

Szintén bináris értékeket engedve csak meg, adódik egy másik megoldás is („b” eset), ez 

szerepel a 4.10 táblázatban. 
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4.10 táblázat: Egy másik megoldás („b” eset) 

 
 

Eszerint tehát: 

x2 = x7 = 1, az összes többire xi = 0 

Ekkor a naponta igénybevett személyzeti csoport: 

Σ cp xp = 2*1 + 1*1 = 3 

 

Ebben az esetben az egyik csoport, a p2, a „C” és „A” repülőterek között repüli az 5-1-2-

6 járatokat. A másik, p7 csoport az „A” repülőtérről üzemel, a 3-4 járatokat teljesítve. 

Az előző ábrához hasonlóan ezt is ábrázolom Gant diagramban a 4.4 ábrán; a p7 csoport 

lesz az 1., a p2 pedig a 2. és 3. személyzet. 
 

 
4.4 ábra: A „b” megoldás ábrázolása Gant diagramban 

 

Az „a” és „b” megoldás között, azok költségét tekintve, semmilyen különbség nincs. 

Mégis előnyösebb a „b”-t választani, mert itt változatosabb a járatbeosztás, a hosszú 

járatot teljesítő személyzet repül rövidtávú járatot is. Emellett az 1. számú 

személyzetnek a két rövidtávú járat mellett még marad elég ideje egy esetleges további 

járat teljesítésére.  
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4.3.4 Tetszőleges értékre történő optimálás 

Amennyiben xi értékére megengedünk 0,5-öt is, a kiadódó megoldás: 

x2 = x4 = x8 = 0,5, az összes többi xi = 0 

Ekkor az egy napra jutó személyzet: 

Σ cp xp = 2*0,5 + 2*0,5 + 1*0,5 = 2,5 

 

Ez a megoldás optimálisnak tekinthető. A beosztás kétnaponta ismétlődik, hiszen 

mindhárom csoportot minden másnap alkalmazom. A p2 csoport az ábrán az 1-es 

személyzetnek felel meg (5-1-2-6 járatok), a p4-es a 2-esnek (5-3-4-6 járatok), míg az 

eredetileg p8 csoport az ábrán a 3-as személyzetnek felel meg (1-2-3-4 járatok). Az 1. és 

2. személyzet „A”, „B”, „C” repülőterek között dolgozik, szállás a „C” repülőtéren 

szükséges. A 3. személyzet „A” és „B” között van beosztva, szállás nem szükséges. Ez a 

megoldás szerepel a 4.5 ábrán. Látható, hogy a két hosszú távú járat mellett teljesíthetők 

még a rövidtávú járatok is, de csak minden másnap. A kieső minden második napon a 

rövidtávú járatokra újabb személyzeti csoportra van szükség (3-as). 
 

 
4.5 ábra: Az optimális megoldás 

 

A személyzet beosztását grafikusan hasonlóképpen lehet megjeleníteni, mint a 

repülőgépekét. Az előbbi optimális beosztást így a 4.6 ábrán mutatom be. A járatszám 

továbbra is a téglalapban szerepel. 
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4.6 ábra: Az optimális megoldás ábrázolása személyzeti bontásban 

 

Az ábrából egyértelműen látható az is, hogy a p2 és p4 csoport elvileg két egységből állt 

volna, akik váltással dolgoznak a napi periodicitás biztosítása érdekében. Mivel csak 

minden másnap alkalmazom, ez jelen esetben azt jelenti, hogy egy csoportot veszek csak 

belőle igénybe, azt viszont minden nap; igaz, ez két napos periodicitást jelent. 
 

4.4 A modell továbbfejlesztése 
 

A legfontosabb fejlesztési lehetőséget a költségek pontosítása jelenti. Egyrészt 

pontosítom a személyzeti költségeket aszerint, hogy hány órát dolgozik egy nap, 

másrészt figyelembe veszem a szállodai költségeket is. Egy személyzeti csoportba 2 

hajózót, és 5 utaskísérőt sorolok, ami megfelel egy átlagos repülőgép igényeinek. A 

megoldás során a munkabéreket két módon határozom meg: repülési órától függően, 

valamint egy napi fix összegben. A fix összegű munkabér meghatározásához az alapot a 

nyugat-európai fizetési normák adják (2005)11 [Eurostat, 2005;  

http://www.lufthansa.com; http://www.britishairways.com]: 

• kapitány: 2.200.000 Ft/hó, 

• másodpilóta: 1.140.000 Ft/hó, 

• utaskísérők: 600.000 Ft /hó. 

A repülési órától függő bért az európai nemzeti légitársaságok átlaga alapján számított, 

egy repülési órára eső teljes személyzeti költség jelenti, ami 2005-ben 130.000 Ft volt 

(hagyományos utasszállító géppel, átlagos havi repült óra alapján, a fenti fizetési 

paraméterekkel). 

 

                                              
11 Ettől a hazai fizetési normák eltérnek. 
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A szállodai költségeket állandónak tekintem, a következő módon. Egy személyzeti 

csoportot a fenti 2+5 fővel számolva, hiszen az utaskísérők részére is szükséges szálloda 

biztosítása, és a „B” repülőtéren 10.000 Ft/fő/éjjel, a „C”-n 15.000 Ft/fő/éjjel számolva, 

az egy éjszakára eső szállodai költség a következő: 

• „B” repülőtéren: 70.000 Ft/éj, 

• „C” repülőtéren: 105.000 Ft/éj. 
 

4.4.1 A munkabér a repülési idő függvénye 

Ebben a számításban a munkabért kizárólag a repülési idő függvényében határozom 

meg. A fentiek alapján egy repülési óra személyzeti költsége 130.000 Ft; ennek 

megfelelően az egyes járatok személyzeti költségei az alábbi módon számolhatók: 

• 1-4. járat (1,5 óra):  195.000 Ft, 

• 5-6. járat (6 óra):  780.000 Ft. 

 

Ezután kalkulálható mind a 15 személyzeti csoport tényleges költsége, úgy, hogy össze 

kell adni valamennyi, általa teljesített járat költségét, és az esetleges szállodai 

költségeket. Ezen költségtényezők szerepelnek a 4.11 táblázatban.  

A táblázat felépítése a következő: minden csoport sorában 1-gyel jelölöm azokat a 

járatokat, amelyeket teljesít (2-vel, ha kétszer), valamint a szállodaigényt. Jobboldalon 

szerepelnek a fajlagos költség értékek, melyeket az adott csoport járat- és szálloda 

paramétereivel össze kell szorozni, és így adódik a csoportok teljes költsége. Például a 

p1 csoport költsége a következőképpen alakul: teljesíti az 5. és 6. járatot, valamint 

szálloda szükséges a „C” repülőtéren, azaz a költsége 780.000+780.000+105.000 = 

1.665.000 Ft. 
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4.11 táblázat: A személyzeti csoportok költségei repülési óra alapján 

 
 

A költségminimálást megkövetelő célfüggvény tehát az alábbi módon írható fel: 

1.665.000 x1 + 2.055.000 x2 + … + 460.000 x14 + 850.000 x15              min. 

 

A járatok lefedését jelentő korlátozó feltétel természetesen nem változik a kezdeti 

megoldáshoz képest. Amennyiben bináris értékre optimálunk, a 4.12 táblázat szerint 

adódik a megoldás. 
 

4.12 táblázat: Bináris értékre történő optimálás repülési időtől függő bér esetén 

 
 

Eszerint tehát: 

x2 = x7 = 1, az összes többire xi = 0 

A teljes költség pedig 2.445.000-re adódik. Ez a megoldás – véletlenül – megfelel egy 

korábbi megoldásnak (bináris érték, „b” eset), csak a költségek eltérők. 

Amennyiben 0 és 1 között bármilyen értéket megengedünk xi -re, akkor akadnak 

alternatív megoldások, de a minimálisan elérhető költség 2.445.000 marad. 
 

4.4.2 A munkabér napi állandó összeg 

A fenti bér- és napi átlagos repülési értékeket figyelembe véve egy 7 fős személyzeti 

egység napi bérét a következőképpen határozom meg: a 2 pilóta és 5 utaskísérő havi 

bére, a szolgálati napok számával elosztva, azaz 315.000 Ft/nap, a repülési időtől és a 
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teljesített járatok számától függetlenül. Tehát azt feltételezem, hogy a járatoknak nincs 

közvetlen személyzeti költsége, csak a csoport napi bére és az esetleges szálloda. Ennek 

megfelelően az egyes csoportok költsége az alábbi módon számolható: amennyiben egy 

egység jelent egy csoportot, annak költsége 315 eFt, ha kettő, akkor 630 eFt, és ehhez 

adódik a szállodai költség. Ezen értékek szerepelnek a 4.13 táblázatban. Például a p1 

csoport költsége úgy alakul, hogy 2 egység alkotja, 2*315.000, és szálloda a „C”-n, 

105.000, ez összesen 735.000 Ft. 
 

4.13 táblázat: A személyzeti csoportok költségei napi bér alapján 

 
 

A költségminimálást megkövetelő célfüggvény tehát az alábbi módon írható fel: 

735.000 x1 + 735.000 x2 + … + 700.000 x14 + 700.000 x15              min. 

 

A járatok lefedését jelentő korlátozó feltétel továbbra sem változik a kezdeti 

megoldáshoz képest. Amennyiben bináris értékre optimálunk, a p1–p8, vagy p2–p7 

adódik megoldásnak. Mindkét esetben a teljes költség 735.000+315.000 = 1.050.000 Ft. 

 

Amennyiben 0 és 1 között bármilyen értéket megengedünk xi -re, akkor egy kedvezőbb 

megoldás születik, mely szerint 

x2 = 0,5; x4 = 0,5; x8 = 0,5, és az összes többire xi = 0, 

ekkor az összköltség:  

0,5*735.000+0,5*735.000+0,5*315.000 = 892.500 Ft 

 

Az így kialakult beosztás megfelel a korábbi optimális megoldásnak. 
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4.5 A személyek járatokra történő beosztása 
 

4.5.1 A feladat definiálása 

Az ebben a fejezetben kidolgozott modellek arra a kérdésre keresik a megoldást, hogy 

melyik pilóta melyik járatot teljesítse, azaz itt már személyre szabott a tervezés; a 

korábban meghatározott csoportbeosztást nevekhez rendeljük. A megoldás során 

többféle célfüggvényt lehet képezni attól függően, hogy a légitársaság mit tekint 

optimálandó szempontnak, és mik azok a paraméterek, amiket adottnak feltételez. A 

megoldás során kétféle alapvető célfüggvény képezhető: a hasznosság maximálása, 

valamint a költségek minimálása. A két módszer lényegében egymás duális feladata. 
 

4.5.2 A hasznosság maximálása 

A munkafolyamat hasznosságának maximálása történhet úgy, hogy minden személy ott 

dolgozik, ahol a legnagyobb hasznot eredményezi, esetleg úgy, hogy ott dolgozik, ahol a 

többiekhez képest a legnagyobb hasznot hozza. Ebben a módszerben a költségeket nem 

veszem figyelembe. A hasznosság mérhető például teljesítményben, a lényeg, hogy 

megfelelő módon definiálva legyen. Ennek érdekében a modellben bevezetek egy 

hasznossági tényezőt („u”, mint usefulness). A hasznossági tényezőt egy adott járatra 

vizsgálom meg, így nem függ a pilóta által repülhető repülőgéptípusoktól; a tényező 

értelmezése a légi közlekedésben elsősorban a következőkkel történhet: 

• helyismeret (repülőtér megközelítési eljárások), 

• tapasztalat, az adott repülőgéppel repült órák száma, 

• a repülőgép igénybe vétele, repülési stílus (pl. puha leszállás), 

• utaskísérőkkel való együttműködési hajlandóság, 

• az angol nyelvtudás szintje, 

• utasokkal való bánásmód. 

Ezen tényezők súlyozott összegéből képezhetők az uij értékek. A hasznossági tényezővel 

beszorozva az adott személy döntési változóját, megkapjuk a járatok teljes hasznosságát, 

melynek maximálása jelenti a célfüggvényt. A döntési változó továbbra is azt jelenti, 

hogy az adott személy az adott járaton alkalmazva van-e. Korlátozó feltételt ebben az 

esetben csupán arra kell kiírni, hogy egy járatot egy személy, és egy személy csak egy 

járatot hajthat végre. Ez a szigorúan, matematikailag definiálandó feltétel, de 

természetesen a szakszolgálati engedélyek, repülhető géptípusok, munkaidő korlátok 
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továbbra is korlátot képeznek, hiszen a menedzsment nem bírálhatja felül a hatósági 

előírásokat. 

 

Fentiek szerint a következő célfüggvény képezhető: 

  (4.20) 

A korlátozó feltételek: 

  (4.21) 

  (4.22) 
ahol 

 uij: az i. alkalmazott hasznossága a j. járaton (Usefulness) [Ft], 
 xij: az i. alkalmazott hozzárendelése a j. járathoz (dimenzió nélküli döntési 

tényező), 
 i: az alkalmazottak indexe (i=1..n), 
 j: a járatok indexe (j=1..m). 
 

Ezek után nézzünk egy példát. Legyen adott 4 járat, 4 lehetséges kapitánnyal. A 

hasznosság elemzése során három tényezőt veszek figyelembe:  

• az adott kapitány adott célrepülőtéren való jártassága, 

• az utaskísérőkkel való együttműködési hajlandóság, 

• az adott repülőgép típussal repült órák száma. 

Egyenlő fontosságúnak tételezzük fel a tényezőket, így mindegyiket egy 1..5 skálán 

értékelhetjük. A három tényező pontszámának összegei adják a végleges hasznossági 

értékeket (a maximális érték 15). A feladat a teljes hasznosság maximálása.  A 

hasznossági táblázat, a döntési tényezők, valamint a megoldás ennek megfelelően a 4.14 

táblázatban látható. 
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4.14 táblázat: A járatok személyzet beosztása hasznosságmaximálás alapján 

 

Az egyéni hasznosságok a fentiek alapján adottak, a hozzárendelési értékek pedig 

kiinduláskor 0 értéket vesznek fel. A teljes, járatokra (vagy személyekre) számított 

hasznosság az uij és xij táblázat elemeinek szorzásával adódik. A megoldás során a 

célfüggvény maximálására törekszünk; xij értékét bináris értékre korlátozva adódik az 

ábrán látható megoldás (xij=1, ha az i. személy teljesíti a j. járatot). A menetrend ezen 

részének a teljes hasznossága 54 egység, mely az alábbi négy hasznosság összegeként 

adódik: 13+15+11+15. Ennek megfelelően Mészáros hajtja végre a brüsszeli járatot stb. 
 

4.5.3 A költségek minimálása 

A következő módszer a pilóta- és egyéb költségek minimálását tűzi ki célul; ez nem 

más, mint a hasznosság maximálás duális feladata. A hasznossági tényező helyett egy 

költségtényezőt vezetek be („c”), amely a járat költségét tartalmazza. Ez a költség eltérő 

pilóták esetében különbséget eredményez az üzemanyag fogyasztásból, a személyzeti 

költségekből stb. eredően. 

A célfüggvény tehát a következő: 

  (4.23) 

 ahol 
 cij: annak költsége, ha a j. járatot az i. személy teljesíti. 
 xij: az i. alkalmazott hozzárendelése a j. járathoz (dimenzió nélküli döntési 

tényező), 
 i: az alkalmazottak indexe (i=1..n), 
 j: a járatok indexe (j=1..m). 
A korlátozó feltételek azonosak az előző módszerben alkalmazottakkal. 
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4.6 A modellek összevonása a személyzeti csoport optimummal 
 

A következőkben megvizsgálom, hogy milyen módon lehet a fent meghatározott, 

személyre szabott megoldást összevonni a korábban meghatározott személyzeti csoport 

megoldással, valamint egy újabb feltételt is bevonok a megoldásba, mégpedig egy 

munkaszociológiai jellemzőt, melynek értelmében akadnak olyan párok, akik nem 

szeretnek (nem képesek) együtt dolgozni, valamint olyanok is, akik csak együtt 

hajlandók repülni. Ezt a tényezőt mindenképpen figyelembe kell venni, hiszen ellenkező 

esetben akár a repülés biztonságát is veszélyeztethetik. A személyek hibaarányát is 

célszerű hosszú távon mérlegelni, hiszen kis hibaarányú személyeket együtt tartva a 

biztonsági szint és a hatékonyság is növelhető.  

 

A következő jelöléseket vezetem be: 

 m: a kialakított személyzeti csoportok száma (tetszőleges eleme: i), 
 n: az emberek száma (tetszőleges eleme: j), 
 xij: döntési tényező, a j ember hozzá van-e rendelve az i csoporthoz, 
 uij: az j ember hasznossága az i csoportban. 
 

Egy személyzeti csoporthoz a továbbiakban két embert rendelek, ez a pilótákra 

vonatkozó követelménynek felel meg. A feladat tehát az, hogy a személyzeti 

csoportokhoz hozzárendeljük az alkalmazottakat név szerint, maximálva a teljes 

menetrend, azaz valamennyi csoport együttes hasznosságát. A célfüggvény tehát a 

következőképpen definiálható: 

  (4.24) 

A korlátozó feltételek pedig a következők: 

  (4.25) 

  (4.26) 

  (4.27) 

Az első (4.25) feltétel szerint minden személyt csak egy személyzeti csoportba lehet 

beosztani, a második (4.26) feltétel szerint minden csoportban két személyt kell 



Légitársaságok személyzettervezése                                                                                          Kővári Botond 

 96 

alkalmazni. Az utolsó feltétel a személyek döntési tényezőjét bináris értékben engedi 

felvenni. 

 

Lássunk egy példát, melyben adott 5 személyzeti csoport (1-5) és 10 alkalmazott (A-J). 

Mivel egy csoportban két alkalmazottra van szükség, az aránynak is kétszeresnek kell 

lennie. Minden személynek meghatározható az adott csoportban, azaz az adott járatokon 

lévő hasznossága. Ezen fajlagos hasznosság mátrixot a döntési tényező mátrixszal 

összeszorozva kapjuk a teljes menetrend hasznosságát. A feladat a megoldott értékekkel 

a 4.15 táblázatban szerepel. A jobb felső táblázat beszínezett értékei a feladat változói, 

azaz a döntési tényezők. A sorok és oszlopok szélén található az adott sor és oszlop 

összege, melyeknek mindenhol egyenlőnek kell lenniük a megadott korlátozó 

értékekkel. Jobboldalt alul szerepelnek a teljes hasznosság értékek, melynek maximálása 

képezte a célfüggvényt.  
 

4.15 táblázat: A személyek csoporthoz rendelése 

 
 

A megoldás szerint tehát az első személyzeti csoportba a „C” és „J” alkalmazottat, a 

másodikba a „D” és „F” -et stb. kell alkalmazni. Így a teljes menetrendi hasznosságra 

122-t kapunk. 

 

A modell tovább bővíthető, amennyiben a korábban említett munkaszociológiai 

tényezőket is figyelembe vesszük. Ennek érdekében elkészítek egy újabb mátrixot, 

amelyben az egyes személyek együtt dolgozásából eredő hasznosságot tüntetem fel. 

Ezen újabb mátrix, valamint az így kapott megoldás szerepel a 4.16 táblázatban. Az 

áttekinthetőség kedvéért az egyes táblázatokat beszámoztam. 

A táblázatok felépítése, és a megoldás menete a következő. 
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Az 1,2,4. táblázat megfelel az előzőekben is ismertetett táblázatokkal, azaz csupán az 

egyének csoportokhoz történő hozzárendelésének hasznosságát veszik figyelembe. 

A 3. táblázat tartalmazza az együttes munkavégzés hasznosságát. Amelyik kombinációt 

nem célszerű alkalmazni, annak hasznosságát 0-val és pirossal jelöltem. A másik 

szélsőérték a kívánt együttes munkavégzés; ezeket szintén egy konstans értékkel vettem 

figyelembe, és zöld színnel jelöltem. A konstans érték a kívánt együttes dolgozás 

fontosságát jelenti (esetünkben 100). Például nem jó, ha „A” és „D” együtt dolgozik, 

viszont kívánatos, hogy „A” és „C” együtt teljesítse a járatokat. Értelemszerűen a 

mátrixnak szimmetrikusnak kell lennie 

Az 5. táblázatba a 2. táblázat alapján gyűjtöttem ki, hogy az egyes csoportokban mely 

személyek dolgoznak együtt. Erre a számítás megkönnyítése és átláthatósága miatt van 

szükség. 

A 6. táblázatban az együtt dolgozások hasznossága szerepel, a 3. és az 5. táblázat 

alapján. 

A célfüggvény a két rész-hasznosság összegeként adódik (4. és 6. táblázat). 
 

4.16 táblázat: A munkaszociológiai tényezők figyelembe vételével kapott megoldás 
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Az így megoldott feladatban a teljes hasznosság érték 238-ra adódik (116+122). Az első 

csoportban a „C” és „E”, a másodikban „D” és „F” stb. személy teljesít szolgálatot. Ezen 

értékeket a 2. táblázatban be is karikáztam a könnyebb áttekinthetőség miatt. 

Természetesen amennyiben az együtt dolgozás, valamint a tiltás súlyát változtatjuk, 

eltérő megoldások adódnak. 

 

Az elkészült, névre szóló vezénylési terv megjelenítési lehetőségeit a 14. mellékletben 

mutatom be. 
 

4.7 A személyzet átszervezése rendellenességek fellépésekor 
 

4.7.1 A rendellenességek forrása, és a beavatkozás igénye 

Egy légitársaság menetrendje ritkán teljesül úgy, ahogyan meg volt tervezve [Bar03]. A 

menetrendben bekövetkezett változások, melyeket az időjárás, műszaki probléma, a 

személyzet hiányzása, stb. okoz, járatkésést, vagy járatkiesést eredményezhetnek. 

Elképzelhető, hogy megfelelő időjárás, műszaki körülmények esetén a pilóta hirtelen 

rosszulléte miatt egy órát késik az adott járat, de az utasokhoz hasonlóan akár egy 

szolgálatot teljesítő alkalmazott is lekésheti a csatlakozó járatot késéskor. Járattörlés 

esetén a célrepülőtérről induló következő járatot sem tudja ellátni, így dominószerűen 

terjed a rendellenesség. A késés pedig hatalmas veszteségeket vonz magával! Minden 

légitársaság naponta szembesül a módosított járatok személyzettel való ellátásának 

problémájával. 
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A személyzetvezénylést tervezhető és nem tervezhető módon befolyásolja az eredetileg 

meghatározott repülőgép cseréje is, aminek három oka lehet: kereskedelmi, műszaki, 

rotációs. A műszaki és rotációs (késésből eredő) tényezők azt eredményezik, hogy az 

adott repülőgép nem áll készen az indulásra, ezek nem tervezhető paraméterek. Ilyenkor 

fel lehet vállalni a késést, de ha rendelkezésre áll, tartalék repülőgép beállítása, vagy 

pedig a járatok cseréje (egy később induló repülőgép teljesíti a korábbi járatot) a legjobb 

megoldás. A rendelkezésre álló repülőgépek függvényében az újonnan beállított típus az 

eredetivel megegyező, de különböző is lehet. Kereskedelmi okból (túl kevés, vagy túl 

sok helyfoglalás) a csere mindig más típust igényel, és ilyenkor a személyzet cseréjére is 

sor kerül. Ezzel együtt egyszerűbb megoldást találni, mert indulás előtt napokkal eldől 

az ilyen típusú csere, tehát tervezhető a változás.  

A típuscsere folyamatát a 15. melléklet tartalmazza. A végső eset a járat törlése; ennek 

folyamatát szintén a 15. mellékletben mutatom be. Az összes hatás pontos ismerete és 

elemzése szükséges, és mindig az adott helyzet dönti el, hogy a járattörlés, vagy 

átszervezés a jobb megoldás-e. 

 

Nem tervezhető rendellenességet jelentenek a késések, járattörlések, azaz a járat indulása 

előtt rövid idővel fellépő nehézségek, ilyenkor gyors átszervezés szükséges a nyílttá váló 

járatok fedezésének, valamint a kiesett személyzet megfelelő helyre történő szállításának 

érdekében. Ha az eredetileg beosztott személyzet nem irányítható át, tartalék személyzet 

beosztása szükséges. Ha késés esetén az előírt pihenőidő a következő járatig nem 

biztosítható, a következő alternatívák között kell mérlegelni: 

• felvállaljuk a következő járat késését is, hogy elegendő pihenőidőt biztosítsunk a 

személyzet részére, 

• tartalék személyzetet veszünk igénybe (vagy átszervezés, ha megoldható), 

• a járat törlésre kerül. 

Alapvetően olyan megoldás szükséges, hogy az eredetileg beosztott személyzet minél 

hamarabb visszatérjen az eredeti járatokhoz, valamint az általuk nem teljesíthető 

járatokra tartalék személyzet kerüljön beosztásra. 

 

A valóságban igen kevés légitársaság használ komplex optimáló programot az 

átszervezésre; ezeket általában manuálisan (grafikus felületen) oldják meg. Megfelelő 

hatékonysággal elvégzett módosítások esetén hatalmas költség lenne megtakarítható, 

mely a következő tényezőkből tevődik össze [Joh00; Joh02]: 
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• indulási késések, valamint az összes, késésből eredő költség csökkentése, 

• kevesebb járattörlés, 

• csupán a személyzet átszállítására szolgáló járatok csökkentése, 

• kevesebb útvonal módosítás, 

• a menetrend tarthatósága, a vállalat megbízhatósága. 

 

Fontos befolyásoló tényező a munkavégzésen kívüli repülések kérdése, hiszen értékes 

üléseket foglalnak el az így utazó alkalmazottak a repülőgépen, sőt még fizetést is 

kapnak, tehát egy igen drága megoldás. Mégis számos esetben elkerülhetetlen, mert 

nincs más módja a személyzet repülőterek közötti szállításának. A munkavégzésen 

kívüli repüléseknek négy fajtája van: 

• Többszörös hozzárendelés. Két, vagy több személyzeti csoportot rendelünk egy 

járathoz, mert megengedjük, hogy az adott járat több mint egyszer legyen lefedve. 

• Repülési időn kívüli utazás, amikor letelt a munkaidő, és a személyt a 

bázisrepülőtérre szállítják. 

• Az eredetileg tervezett, de módosításra került beosztás utolérése. Ez a legrövidebb 

út, hogy a menetrendi zavarokat helyreállítsák, igaz, általában járattörlés árán. 

• Áthelyezés egy másik repülőtérre, hogy onnan tudja kezdeni egy késett személyzet 

munkáját. Az eredetileg beosztott személyzet járatkésés miatt nem érkezett még 

meg, sőt belátható időn belül nem is kerül erre sor. Ilyenkor egy későbbi, másik 

repülőtérről induló járat személyzetét a kérdéses induló járathoz szállítják, míg a 

késve érkezett személyzetet átirányítják a művelet során üresen maradt járathoz. 

Gyakorlatilag ez a két személyzet cseréjét jelenti. Ilyenkor a költség csupán annyi, 

hogy teli járat esetén egy, vagy több utast le kell szállítani a gépről, és egy másik 

járattal elvinni. 

A munkavégzésen kívüli repülést másik légitársaság járatán is meg lehet oldani, ha a 

saját járataink között egy sem megfelelő időben. 

 

Ha ennyi költség megtakarítható, és az üzemelést is ennyire befolyásolja, felmerülhet a 

kérdés, hogy a légitársaságok miért nem használnak megfelelő programot, és miért nem 

veszik figyelembe a menetrend és a zavaró tényezők sztochasztikus természetét. A 

válasz a társaságok menedzsmentjében keresendő. A bevétel gazdálkodás kivételével 

egyik tervezési modell sem veszi figyelembe azok sztochasztikus körülmények között 
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történő megvalósítását, ezért a tervezés és megvalósítás integrálása egy kritikus terület a 

légitársaságok működésében.  
 

4.7.2 Az átszervezés menete, és a figyelembe veendő tényezők 

Az átszervezés során két kiemelten kezelendő kritériumot lehet elkülöníteni: a minimális 

és maximális repült időt napi és havi szinten, beleértve az előírt pihenőidőket, valamint 

azt a követelményt, hogy a szolgálatot az adott személyzeti bázisról kell kezdeni, és itt is 

kell befejezni, a periódus egészére nézve. A repülési idővel kapcsolatban elterjedten 

alkalmazzák a társaságok azt a módszert, hogy kevesebb repült időt, vagy nagyobb 

pihenőidőt alkalmaznak, azért, hogy késések esetén ne legyen szükség a tartalék 

személyzet alkalmazására. 

Az előre meghatározott csoportok felbontására csak végső esetben kerülhet sor, mert a 

változásban nem érintett csoportokat optimálisnak tekintjük. Így a feladatot elsősorban a 

lekésett, nyílttá vált járatok lefedése jelenti. A folyamatot nehezíti, hogy gyors megoldás 

kell, lehetőség szerint figyelembe véve a társaság teljes menetrendjét. Egy olyan 

stratégia szükséges, hogy a legfontosabb és legsürgősebb (hamar induló) járatok 

végrehajtásra kerüljenek, akár azon az áron, hogy a kevésbé fontos járatok későbbre 

kerülnek, vagy akár törlődnek. Ekkor elegendő idő marad a megfelelő koordinációra a 

menetrend átszerkesztéséhez. 

 

Az átszervezés alapvető menete hasonló a kiinduló létszám meghatározásához: 

kezdéskor az összes lehetséges megoldást kell generálni, majd ezek közül az optimális 

kerül kiválasztásra. Valamennyi korlát és választási lehetőség meghatározása után egy 

kisebb járatszám esetén is ezres nagyságrendben mérhető a lehetséges megoldások 

száma. Részmegoldások szükségesek az üzemelés folytonosságának biztosítása, és a 

korlátozott erőforrások optimális felhasználása érdekében. A modell egyszerűsítésének 

egyik módszere lehet, ha korlátozzuk az optimális megoldás keresésére szánt időt, 

valamint a bevont személyzeti csoportok számát. Minél kevesebb csoportot vonunk be a 

megoldásba, azaz minél kevesebb személyt érint a változás, annál gyengébb minőségű 

megoldást fogunk találni. A bevont csoportok száma tetszés szerint növelhető az 

optimálásra rendelkezésre álló idő függvényében. 
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4.7.3 Az átszervezés modellje 

A célkritériumot a költségek minimálása, a korlátozó tényezőket pedig az előírt 

biztonsági követelmények betartása, az utasokra gyakorolt hatások minimálása, valamint 

a társaság működésének legkisebb zavarása, lehető legkevesebb járattörlés jelenti. A 

felmerült többletköltséget az alábbi egyszerű képlettel számolhatjuk: 

  (4.28) 

ahol 
 ∆cp: a p. csoport többletköltsége, 
 cp’: az átszervezés utáni költség, 
 cp0: az eredetileg tervezett költség. 
 

Annak érdekében, hogy az eredeti beosztás megtartása ösztönözve legyen, be lehet 

vezetni egy súlyozó tényezőt, melynek jele legyen ε, és értéke a döntéshozó szubjektív 

ítéletén múlik. Így a fenti képlet az alábbi módon alakul: 

  (4.29) 

ahol legyen 0 % < ε < 1 %. 

 

A feladat célfüggvényében a valamennyi felmerülő költség összegének minimálását 

tűzöm ki, amely alapvetően a következő négy tényezőből tevődik össze: 

• a teljesített járatok személyzeti költsége, 

• a törölt járatokból eredő költség (veszteség), 

• a felszabadult személyzet bázisrepülőtérre szállításának költsége, 

• a módosult járatok ellátásához szükséges személyzet szolgálaton kívüli 

szállításának költsége. 

 

Az optimálás lineáris programozási modellje ennek megfelelően az alábbi módon írható 

fel. 

A célfüggvény a fenti négy tényező figyelembe vételével a következő: 

  (4.30) 

Korlátozó feltételek:       

  (4.31) 
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  (4.32) 

  (4.33) 

  (4.34) 

A jelölések magyarázata. 

Költségtényezők: 
 cp: a p. csoport költsége, ha az n. személy teljesíti, azaz az n. személy be van 

vonva a személyzeti csoportba, 
 wf: az f. járat le nem fedéséből (törléséből) eredő költség, 
 df: az f. járaton utazó, de szolgálatot nem teljesítő személyzet költsége, 
 qn: az n. személy hazaszállításának költsége, 
 αfp: a személyzeti csoportok döntési tényezője, értéke 1, ha az f. járatot a p. 

csoport teljesíti; 0, ha nem. 
 

Döntési tényezők: 
 xp: a p. személyzeti csoport döntési tényezője, 
 δf: az f. járat lefedettsége (értéke 1, ha nincs lefedve, azaz törölve van;  
  0, ha teljesítve van), 
 ψn: az n. személyek döntési változója (értéke 1, ha nincs hozzárendelve egy 

csoporthoz sem; 0, ha hozzá van), 
 lf: az f. járaton utazó, szolgálatot nem teljesítő személyek száma. 

 
Halmazok: 

 F: eredetileg tervezett járatok, 
 Pn: az n. személy által teljesíthető csoportok. Minden csoport az előző járat 

végállomásáról indul, és oda érkezik, ahonnan a következő járatot kell 
kezdenie, 

 N: az összes személyzet (aktív és tartalék). 
 

A (4.30) célfüggvény a teljes felmerülő, addicionális költségek minimálását tűzi ki célul. 

A (4.31) feltétel szerint a járatokat le kell fedni, amennyiben ez nem történik meg, 

„büntető” súlyozást kapnak a célfüggvény wf tényezőjében. Az f. járaton utazó, de 

szolgálatot nem teljesítő személyek hasonlóképpen kerülnek értékelésre a df  tényezővel. 

Az lf létszám felülről korlátos a maxf által, azaz az f. járaton szolgálaton kívül utaztatható 

maximális létszámmal – ezt elsősorban az utaslétszám határozza meg. A (4.32) 

korlátozó feltétel a személyek csoporthoz rendelését célozza meg. Hasonló ψn „büntető” 

tényezőt képzek, amennyiben az n. személy nincs hozzárendelve egy csoporthoz sem. 

Ezzel tehát az n. személy alkalmazása van ösztönözve, vagy a bázisra kerül 

hazaszállításra. Az utolsó két feltétel a döntési tényezők értékére vonatkozik.  
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4.7.4 Példa a menetrendben bekövetkezett változásra 

A 4.7 ábrán egy egyszerű menetrendet ábrázolok 8 járattal, amelyet kettő személyzet 

teljesít (A, B). A 2. és 5. járat törlésre kerül, ezért egy új megoldás szükséges, melynek 

során igénybe veszek egy harmadik személyzetet is, jele C. Nem célom az átszervezés 

részletes algoritmusának kidolgozása, itt csupán egy könnyen követhető példát szeretnék 

bemutatni, olyat, ahol az átszervezés egyszerűen nyomon követhető. Azt is feltételezem, 

hogy azonos típusú repülőgépek teljesítik a járatot, így a cserék nem jelentenek 

különösebb személyzeti problémát, valamint a szállítható utasok számát sem 

befolyásolja. 
 

 

 
4.7 ábra: Példa egy átszervezésre 

 

A C., személyzeti csoportot a Budapest-Bécs útvonalra osztottam be. Bár az A., 

személyzet Budapesten tartózkodik, ő is el tudná látni ezt a járatot, azonban ekkor 

munkaidő korlátokba ütköznénk. A változás során tehát az alapvető korlát a személyzet 

tartózkodási helye (ugyanonnan kell indulni, ahova érkezett), valamint a napi munkaidő. 

A mentetrendből látható, hogy a B., személyzet eredetileg Bécsben töltötte volna az 

éjszakát, ehelyett ez áttevődött Zürichbe, és a bécsi estét az új, C., legénység kapta meg. 
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Látható, hogy a megoldás során érvényt kapott az a cél is, hogy minél hamarabb vissza 

kell állítani az eredeti állapotot, hiszen a 8. járatot már az eredeti, B., személyzet látja el. 
 

4.7.5 A sztochasztikus tényezők és a kiinduló modell integrálása 

Mint a korábbiakban láthattuk, az előre meghatározott személyzeti beosztás, 

determinisztikus jellege miatt, nem képes megfelelően reagálni a sztochasztikus jellegű 

zavaró tényezőkre. Ezért ezen tényezőket is célszerű figyelembe venni már a kiinduló 

tervezés során, azért, hogy a személyzeti költségeket ilyen körülmények között is 

minimálni tudjuk. Ennek érdekében a következő tényezőket vezetem be: 

 Λ: a zavaró tényezők halmaza (elemei λi), 
 Vλ: a zavaró tényező pénzben kifejezett hatása [Ft], 
 pλ: a zavaró tényező előfordulási valószínűsége [%]. 
 

A pénzben kifejezett hatást elsősorban az európai légitársaságok statisztikái alapján 

számított, korábban már említett, egy perc késésre vonatkozó 18.000 Ft-tal lehet 

számítani. 

Így a korlátozó feltételek megtartása mellett az optimálási egyenlet kibővíthető a zavaró 

tényezőkkel az alábbi egyenlet szerint: 

  (4.35) 

 

Azaz a korábbi, a csoportbeosztás költségét minimáló egyenletbe be kell vonni az egyes 

zavaró tényezők esetén bekövetkező hatások minimálását is. 

 

Összefoglalásképpen a 4.8 ábrán bemutatom a modellezés során alkalmazott főbb 

lépéseket. 
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4.8 ábra: A tervezési folyamat főbb lépéseinek összefoglalása 
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5 Összefoglalás 
 

5.1 Új tudományos eredmények, tézisek 
 

A kutatás során elért eredmények a következő öt tézisben foglalhatók össze. 

 

1. A személyzettervezés hatékonyabbá tételének érdekében azonosítottam és 

rendszereztem azon komplex feltételeket, melyek befolyásolják annak optimális 

kialakítását, kiemelt szempontként kezelve a forgalom lebonyolításának 

biztonságát.   

A befolyásoló tényezők közül a fontosabbak az alábbiak:  

• munkaidő korlátok, 
• a légitársaság flottája, 
• a személyzeti bázisok elhelyezkedése, 
• repülőterekre vonatkozó korlátozások, 
• előre meghatározott személyzeti csoportok, 
• személyzeti kérelmek, 
• hosszú távú járatok speciális követelményei, 
• a hálózati struktúra, 
• munkavégzésen kívüli repülés, 
• egyéb, előre nem látható okok. 

 

A megfelelő személyek kiválasztása és képzése igen fontos a repülésbiztonság 

szempontjából. A magas arányú balesetszám, amely a hajózó személyzet hibájából 

következik be, az alábbi okokra vezethető vissza: nem megfelelő figyelem (22%), 

túlzott magabiztosság (19%), rossz repülési technika (18%), egyéb (41%). Másféle 

felosztás szerint, a pilóta okozta balesetek 50%-a hibás döntéshozatalra vezethető 

vissza. 

A személyzet döntési folyamatainak elemzése, valamint a külső hatások értékelése 

alapján megállapítottam, hogy az optimális fedélzeti rendszereknek és a 

repülésirányításnak első sorban a balesetveszélyes helyzetek kialakulásának 

valószínűségét kell minimálni, miközben ergonómikus, egészséges 

munkakörnyezetet biztosít, a gazdaságos járatüzemelést, és a menetrend tartását 

szem előtt tartva. 

A balesetek egy része a csapatmunka hiányára, a nem megfelelő kommunikációra 

vezethető vissza. A képzés és munkavégzés során kellő figyelmet kell fordítani arra, 

hogy minden emberi, információs és eszköz erőforrást a lehető legjobban 
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használjanak fel a repülés hatékony és biztonságos teljesítéséhez. A biztonság 

növelése érdekében a hibaforrások felismerése és kommunikálása, valamint 

megoldási stratégiák kidolgozása is a képzés és továbbképzés részét kell, hogy 

képezze. Egy jó képzési és felügyeleti csomaggal a teljesítőképesség és biztonság is 

növelhető. 

 
2. Kidolgoztam a repülőszemélyzet teljes létszámát gazdasági alapokon 

meghatározó modelljét. Az optimális és a valós adatokkal kapott eredmények 

eltéréseit elemezve értékeltem a modell gyakorlati használhatóságát. 

A kidolgozott új személyzettervezési modell tágabb értelemben vett megalapozását 

szolgálja a személyzet menedzsment stratégiájának. Ennek során a teljes 

személyzetszükséglet meghatározás értelmezését és elvi modelljeinek vázolását 

követően, az igen kevés feltételt (gazdasági vonatkozásokat egyáltalán nem) 

tekintetbe vevő un. munkaidő alapú formulát és a gazdasági hatásokat is figyelembe 

vevő, un. Doeringer formula légi közlekedési vállalatokra való alkalmazását 

dolgoztam ki. 

A Doeringer formula továbbfejlesztett alakját a következőképpen határoztam meg: 

 
ahol: 

 LBR: a személyzet létszáma [fő]; 
 DC: egy óra repülés közvetlen költsége [Ft/óra]; 
 Tf: a járatok repülési ideje [óra/járat]; 
 rcc: a személyzeti költségek aránya a közvetlen költségek között [%]; 
 NK: a repülőgép kapacitása [fő/járat]; 
 LF: a repülőgép kihasználtsága [%]; 
 ρ: az egyirányú út tarifája [Ft/fő/járat]; 
 f: járatok száma [járat]; 
 aI: egységnyi termékre jutó beruházás értéke [Ft/Ft]; 
 q: éves szolgáltatási mennyiség növekedés [%]; 
 TPR: éves produktív időalap [óra/fő]; 
 b: munkabér [Ft/óra]; 
 t: a vizsgált időszak; 
 i: az előző időszak óta eltelt évek száma. 

 

A munkaidő alapú formula és a Doeringer formula összehasonlító értékelésének 

eredménye azt mutatja, hogy a továbbfejlesztett Doeringer formulával a valós 

viszonyok sokkal jobban modellezhetők, továbbá olyan tartalékok tárhatók fel, 
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amelyek kihasználása a személyzettervezés optimálását a korábbi gyakorlatot 

meghaladó módon teszi lehetővé. 

A sztochasztikus tényezők figyelembe vétele a kapott személyzeti létszámot 

módosítja, és a légitársaságok részéről különböző stratégiák alkalmazását teszi 

szükségessé. 

 

3. A személyzeti csoportok járatokhoz történő optimális hozzárendelésére 

többfázisú, több paramétert figyelembe vevő, és a gazdasági paramétereket 

előtérbe helyező, lineáris programozáson alapuló modellt dolgoztam ki.  

Az optimális személyzetvezénylési modell meghatározásának és példán keresztül 

történő alkalmazásának első fázisában még nem névre szól az optimálás, hanem az 

egyes csoportoknak a járatokhoz történő hozzárendelése a cél. Meghatároztam a 

szükséges létszámot a járatokra, a minimális költséget célként kitűzve. A 

költségeket azzal a döntési tényezővel fejeztem ki, hogy egy adott személyzeti 

csoportot alkalmaztam-e a megoldás során. Ezen költségtényező értéke bináris 

érték, attól függően, hogy sor kerül-e az adott csoport alkalmazására az adott 

járaton, és nem függ a munkaidő hosszától, valamint egyéb tényezőktől. A 

modellben napi periodicitást alkalmaztam. 

A megoldás során lineáris programozási modellt állítottam fel a következő alap 

összefüggés szerint. 

 

A célfüggvény: 

   
Korlátozó feltételek:       
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ahol: 

 P: a lehetséges csoportok halmaza, 
 F: a járatok halmaza, 
 cp: a p. csoport költsége, 
 xp: a p. csoport döntési tényezője,  
 αfp: hozzárendelési tényező, melynek értéke 1, ha az f. járatot a  
  p. csoport teljesíti; 0, ha nem, 
 nf: az f. járatra igényelt összes személyzeti csoport, 
 J: munkaidő korlátok halmaza, 
 mjp: a p. csoport munkaidő igénybevétele, 
 mj: a munkaidő korlátok. 

 

A célfüggvény a személyzeti költségek minimálását jelenti, miközben a korlátozó 

feltételek a szükséges létszámkorlátok teljesülésére, valamint a munkaidő korlátok 

betartására vonatkoznak. 

A modell alkalmazásának első fázisában a matematikailag lehetséges teljes 

személyzeti kombinációból kiindulva példán keresztül vezettem le a fizikailag 

teljesíthető megoldások halmazát, majd a modell továbbfejlesztésével jutottam el 

egy – a feltételeket egyszerűsített formában kezelő –, a gyakorlatban is 

alkalmazható megoldásig. 

A modellek gyakorlati feltételeket is figyelembe vevő alkalmazásai bizonyítják a 

meghatározott lineáris programozáson alapuló összefüggések használhatóságát. A 

fentiek szerint kiterjesztett és továbbfejlesztett modellek többfázisú, valós 

optimálást tesznek lehetővé, bináris, vagy tetszőleges paraméter értékek mellett, 

továbbá a munkabérek repülési időtől függő, valamint állandó napi értéken való 

figyelembevételével. 

 

4. A személyre szóló beosztás optimálására gazdasági, munkaszociológiai, 

valamint egyéni hasznossági elveken alapuló modelleket dolgoztam ki. 

A modellek segítségével lehetővé válik a személyekre lebontott vezénylés melletti, 

hasznossági és munkaszociológiai függvények alapján és a költségek egyidejű 

minimálásával történő optimálás, amely célok egymással duális viszonyban állnak.  

A végrehajtott modellezések szintéziseként meghatározható a személyekre lebontott 

vezénylés és a személyzeti csoport modell optimumok összevonása, a következő 

lineáris programozási modell szerint: 
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Célfüggvény: 

  
Korlátozó feltételek:       

  

  

  
ahol: 

 m: a kialakított személyzeti csoportok száma (tetszőleges eleme: i), 
 n: az emberek száma (tetszőleges eleme: j), 
 xij: döntési tényező, a j. ember hozzá van-e rendelve az i. csoporthoz, 
 uij: az j. ember hasznossága az i. csoportban. 

 

A modell figyelembe veszi a személyek együttes munkavégzésének hasznosságát, 

azonban meg kell említeni, hogy a rendszeres együtt dolgozás két személy között 

idővel rutinná válhat, amely erősen ronthatja a biztonságot. 

 
5. A tervezett menetrendhez képest bekövetkező gyakori változások megkövetelik 

a személyzeti beosztás rugalmasságát, és előtérbe helyezik a gyors és hatékony 

átszervezési módszerek alkalmazását. 

A személyzetvezénylést optimalizáló modellezés logikus továbbfejlesztése, egyben 

a modellezés alkalmazkodóképességének próbája, egyúttal nagyfontosságú 

sikertényezője a személyzetvezénylés átszervezhetőségének megoldása. Ez akkor 

válik szükségessé, amikor a menetrend nem tartható és a nem tervezhető 

rendellenességek adják ennek fő okait. 

A feladatot elsősorban a lekésett, nyílttá vált járatok lefedése jelenti. A folyamatot 

nehezíti, hogy gyors megoldás kell, lehetőség szerint figyelembe véve a társaság 

teljes menetrendjét. 

Ilyen szituációkra a célkritériumot a költségek minimálása, a korlátozó tényezőket 

pedig az előírt biztonsági követelmények betartása, az utasokra gyakorolt hatások 

minimálása, valamint a társaság működésének legkisebb zavarása, lehető 



Légitársaságok személyzettervezése                                                                                          Kővári Botond 

 112 

legkevesebb járattörlés jelenti. A felmerült többletköltség az alábbi összevont 

képlettel számolható: 

  
ahol: 

 ∆cp: a p. csoport többletköltsége, 
 cp’: az átszervezés utáni költség, 
 cp0: az eredetileg tervezett költség. 
 ε: szubjektív súlytényező az eredeti beosztás megtartásának ösztönzésére,  
  a döntéshozó szubjektív ítéletén múlik.  

 

A feladat célfüggvényében a valamennyi felmerülő költség összegének minimálását 

tűzöm ki, amely alapvetően a következő négy tényezőből tevődik össze: 

• a teljesített járatok személyzeti költsége, 

• a törölt járatokból eredő költség (veszteség), 

• a felszabadult személyzet bázisrepülőtérre szállításának költsége, 

• a módosult járatok ellátásához szükséges személyzet szolgálaton kívüli 

szállításának költsége. 
 

5.2 Alkalmazási lehetőségek 
 

Az általam kidolgozott modellek elősegíthetik a légitársaságok személyzeti költségeinek 

csökkentését, valamint előtérbe helyezik a repülés biztonságát is. A költségcsökkentéssel 

párhuzamosan lehetőség nyílik az optimális munkavégzésre is. A biztonságot a modell a 

munkaszociológiai követelményeket figyelembe vevő feltételek beépítésével képes 

növelni, ugyanis ha együtt tartunk jól működő személyzeti párokat, akkor a biztonság és 

a szolgáltatási színvonal is magasabb lesz. A hasznossági tényezők bevezetése révén ez 

a biztonsági paraméter számszerűen kifejezhető és az optimálás során célkritériumként 

alkalmazható. 

A teljes létszámot optimáló modellel többek között lehetővé válik a légitársaságokban 

rejlő tartalékok feltérképezése, ugyanis összevethető az optimálisan meghatározott adat a 

valós, gazdasági értékeket is magában foglaló eredménnyel. 

A sztochasztikus tényezők figyelembevétele, valamint az átszervezések során fellépő 

addicionális költségek azonosítása révén lehetőség nyílik a tervezett menetrendhez 

képest bekövetkezett változásokra való hatékony stratégiák kidolgozására. 

Az átszervezések kérdése rámutat a további kutatások szükségességére, ugyanis további 

befolyásoló tényezők és paraméterek figyelembevételével az optimálási eljárások 



Légitársaságok személyzettervezése                                                                                          Kővári Botond 

 113 

kiterjeszthetők. Az átszervezések kérdésének további tárgyalása is jól mutatja a modell 

fokozatos, egyre táguló felépítését. 

További fejlesztési lehetőséget jelent a határköltség alapú megközelítés is. 

Megvizsgálható többek között az is, hogy több eltérő repülőgéptípus mennyiben 

befolyásolja a kapott személyzeti optimumot, továbbá milyen menetrendi és személyzeti 

szerkezet mellett lesz a vállalati határ–, és átlagköltség minimális. 

Fenti kérdésekre további kutatómunkám során kívánom a választ megadni. 

 

Az eredmények további felhasználási lehetőségei az oktatásban rejlenek; azok a szakmai 

tárgyak tematikájába illeszthetők. 
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1/a. melléklet: Olcsó társaságok jegyára a foglalási idő függvényében 

(Átlagos európai út, oda-vissza, repülőtéri illeték nélkül, 2005. június) 

 

 
 

1/b. melléklet: Az olcsó légitársaságok stratégiai eszközei 
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2/a. melléklet: A MALÉV európai járatainak átlagos, közvetlen költségei 

(Egy európai járat átlagos értéke, 2003; az átlagos repülési távolság 1100 km) 

 
 

2/b. melléklet: A teljes közvetlen költség megoszlása (MALÉV, B 737, 2003) 
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2/c. melléklet: Az állandó, közvetlen költség megoszlása (MALÉV, B 737, 2003) 

 
 

Mivel a lízingdíj igen magas, célszerű az arányokat ennek elhagyásával is feltüntetni. Az 

állandó, közvetlen költségek közül a személyzeti költségarány az egésznek több mint 

negyedét teszi ki. A bérezési rendszer eredményezi, hogy a járatfüggő, változó költségek 

között ennél jóval kisebb arányt képvisel a repülőszemélyzeti költség. A teljes költség 

között az üzemanyag a legnagyobb arányú, ezt követi a kiszolgálás, útvonali és 

repülőtéri illetékek, karbantartás, és csak utána a személyzet. 

 

2/d. melléklet: Európai repülőterek Budapesttől mért távolsága (km) 
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3. melléklet: A halálos repülési balesetek okai 
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4. melléklet: A pilóták döntési folyamata 
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5. melléklet: Veszélyes időjárási jelenségek 
 

Köd, füst 
 
Elsődleges veszélyeztető hatásuk a látástávolság jelentős csökkentésében mutatkozik 
meg. A köd olyan felhő, ahol a felhőalap a talajfelszínnel egybeesik. Meteorológiai 
szempontból akkor beszélünk ködről, ha a felszíni vízszintes látástávolság 1000 méter 
alatt van. Keletkezésének fő okai: 

• a felszíni hőmérséklet a harmatpont alá csökken, 
• a levegő magas páratartalma. 

 
A látástávolság romlásával párhuzamosan veszélyeztető hatásuk abban is megnyilvánul, 
hogy mások lesznek a levegő fizikai paraméterei, amelyek a repülőgép szárnyán 
keletkező felhajtóerőre, turbulenciára vannak nagy befolyással. 
 
Jegesedés 
 
A jegesedés jég képződése a repülőgépen, mely történhet a földön állva vagy repülés 
közben; utóbbi igen könnyen katasztrófát okozhat. A jelenség oka, hogy a lehűlt 
vízcseppek a repülőgépre esve azonnal megfagynak, így a jegesedés az egész gépre 
kiterjed. A szárnyra rakódva rontják az aerodinamikai paramétereket, megnövelik a gép 
súlyát, esetleg lehetetlenné tehetik a szárnyfelületek mozgatását. A földön állva télen 
fordulhat elő elsősorban, ilyenkor felszállás előtt gondoskodni kell a repülőgép 
jégtelenítéséről. 
 
Szél 
 
Két különböző nyomású (hőmérsékletű) légtömeg jelenlétekor alakul ki. Igen veszélyes, 
mert az aerodinamikai tényezőket jelentős mértékben módosíthatja (felhajtóerő, 
stabilitás). Ezek a változások a fel- és leszállás közben a legveszélyesebbek, ráadásul a 
szél soha nem fúj egyenletesen, hanem lökésekben, azaz nem lehet hozzá teljes 
mértékben igazodni. Ezért különösen fontos a megbízható előrejelzés, és a kritikus 
területek elkerülése, vagy fokozott készenléti állapot a megközelítés és felszállás során. 
 
Turbulencia 
 
A levegő folytonos, szabályozatlan mozgását jelenti. Turbulenciák a talajfelszín 
megváltozásakor jönnek létre elsősorban, azaz hegységből nyílt terepre érkezéskor, 
illetve tengerparton. Ezért különösen veszélyesek a vízfelszínhez közel épült, esetleg a 
vízbe benyúló repülőterek időjárási szempontból. Az alacsonyszintű turbulenciák egyik 
megnyilvánulása a microburst, amikor erős leáramlás alakul ki, amely a felszínnek 
ütközve szétterjed, így szétáramlás jön létre. Legveszélyesebb megjelenési formája, 
amikor felhő nélküli levegőben alakul ki, ezt hívják Clear Air Turbulence-nek. Szemmel 
nem látható a jelenléte, viszont belerepülve erős magasságvesztést okozhat. 
 
Zivatarok 
 
A zivatarfelhőkben szélnyírások, turbulenciák, jegesedés és erős csapadék is 
előfordulhat, ezért ezeket szigorúan ki kell kerülni. A pilótafülkében elhelyezett 
meteorológiai radar is képes ezek kijelzésére, így a kapitány magasság, vagy 
irányváltozási kérelmet is intézhet a légiirányítókhoz a zivatar elkerülése érdekében.   
 



Légitársaságok személyzettervezése                                                                                          Kővári Botond 

 125 

Jet-stream 
 
Másképpen futóáramlás, vagy orkáncsatorna. Hosszúkás, vékony csatornában lévő 
nagysebességű (akár 200 km/h) áramlás a troposzféra-sztratoszféra határán, azaz 9..12 
km magasan. A nagy sebesség miatt speciális manőverezést igényel. 
 
Szélnyírás 
 
A légköri sebességmező rövid idejű megváltozása. Tipikus esete, amikor két légréteg 
elcsúszik egymáson, és a szélnyírás a kettő közötti határrétegen alakul ki. Kvázi statikus 
jelenség, ellentétben a kaotikus turbulenciával. 
A kis magasságon bekövetkezett szélnyírás igen veszélyes, hiszen a fel- és leszállás 
közelében a repülőgépek közel átesési sebességgel repülnek. Ilyenkor egy függőleges 
irányú szélnyírás akár végzetes is lehet, hiszen egy ∆α.állásszög növekedést 
eredményeznek, mint az az ábrán is látható. 
 

 
 
Forrás: [Reg74; Zsó85] 
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6. melléklet: A fedélzeti automatizáltság hatása a biztonságra 

 

A magas szintű fedélzeti automatizáltság képes az emberi hibák jelentős mértékű 
kiküszöbölésére, viszont a pilóta szerepének minimálisra csökkentése a figyelem 
lankadását eredményezi, így nem is várható el vészhelyzet esetén a megfelelő reakció. 
Ezzel párhuzamosan kimutatható a szakképzettség, gyakorlottság romlása is. Az 
automatizáltság szintjét úgy kell kialakítani, hogy az automatika a rutinszerűen 
ismétlődő ellenőrző és irányítási feladatokat végrehajtsa, meghagyva az embernek a 
beavatkozás lehetőségét. Folyamatosan vita tárgyát képezi, hogy a pilótáknak milyen 
szerepet kell szánni: csupán ellenőrzőt, felügyelőt, vagy pedig aktív üzemeltetőt, 
irányítót. A biztonság növelése mellett az automatika a repülés gazdaságosságát is 
növeli, hiszen optimális teljesítménnyel képes pályán tartani a repülőgépet (irány, 
sebesség, magasság). A magas üzemanyagárak miatt éves szinten hatalmas összegek 
takaríthatók meg ezáltal, de hasonló fontosságú tényező, hogy az optimális pálya és 
sebesség miatt lerövidült repülési idő a késések csökkenését eredményezheti, azaz 
tarthatóbb lesz a menetrend [Roh03; Rol76]. 
 
Az automatikus működés számos olyan jelzést generál, melyre a pilótáknak megfelelően 
kell reagálniuk. Ezek a jelzések nem mindig megfelelőek; a túlbiztosítás miatt 
előfordulnak téves hiba-, vagy vészjelzések, amiket nehéz kellő körültekintéssel kezelni. 
Ha egy rendszer jelzését nem vesszük figyelembe, vagy szándékosan kiiktatjuk a 
folyamatos zavaró működés miatt, számolni kell a lehetséges következményekkel. A 
vészjelzések nem egységesek, számos audiovizuális megoldás létezik, melyek gyakran 
nem a megfelelő módon hívják fel a figyelmet a jelenségre. A gyakorlatban egyelőre 
nem létezik egységes elv, hogy az automatika elvégezze-e a beavatkozást adott 
vészjelzésre, vagy pedig csak jelezze azt a pilótáknak. 
 
Mindezek figyelembe vételével a képzésnek és szinten tartó képzéseknek megfelelő 
arányban kell tartalmazniuk az automatika használatát, valamint a manuális repülést is, 
mely kiterjed a szimulátoros gyakorlatra, és a valódi repülésre is. Az automatizáltság 
azonban nem feltétlenül könnyíti meg a pilóták dolgát, nem teremti meg az optimális 
döntéshozatal lehetőségét, hiszen nagyobb számítógépes tudást követel meg, ismerni 
kell a legújabb rendszereket, és a változó tartalmú kijelzőkön be kell mindig állítani a 
megjeleníteni kívánt információt. Az új rendszerek beszerzése és használata oktatási 
célra igen drága, így ezek nem mindig állnak rendelkezésre a kellő mértékben. Egy 
optimális fedélzeti rendszernek a személyzet szempontjából a következő igényeket kell 
kielégítenie: 

• minimálni kell a balesetveszélyes helyzetek kialakulásának valószínűségét, 
• ergonómikus, egészséges munkakörnyezetet kell biztosítania, 
• gazdaságos járatüzemelést, a menetrend tartását kell elősegítenie. 
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7. melléklet: A hajózó személyzet hibáinak folyamatábrája 
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8. melléklet: A repülő személyzetre vonatkozó EU előírások 

 

A hajózó személyzetre vonatkozó előírások, engedélyek 
 
A repülőgép hajózó személyzetének összetétele, alapvető működési szabályok 
 

• A repülőgépen a típusleírásban szereplő pontos személyzetlétszámnak kell jelen 
lenni. Fedélzeti mérnököt (aki a fedélzeti műszereket kezeli, de a repülőgép 
irányításában közvetlenül nem vesz részt) az ismertebb repülőgép típusok közül az 
alábbiakon kell alkalmazni: Airbus A 300 egyes fajtái, Boeing B 707, 727, 747 
egyes fajtái, Douglas/McDonnell-Douglas DC4, DC6, DC7, DC8, DC10. 

• A pilóták közül az egyiknek a parancsnok szerepét kell betöltenie. 
• Műszer szerinti, vagy esti repülés során sugárhajtású gép, vagy olyan 

turbólégcsavaros repülőgép esetén, amely 9-nél több utas befogadására alkalmas, 
minimum két pilóta szükséges. 

• A kommunikáció nyelve az angol, ezt kell használni repülés közbeni rádiózáskor, 
a dokumentumok kitöltésekor, a személyzeti tagok közti kommunikációban stb.). 

• A személyzet tagját egy másik, megfelelő képesítésű személy (útvonal és 
repülőgéptípus) helyettesítheti.  

 
A szakszolgálati engedély megszerzésének feltételei 
 

• Minden repüléskor az adott repülőgéptípusra érvényes engedéllyel kell 
rendelkezni. 

• Azonos típusú repülőgépek különböző változatai közötti különbségek miatt 
ezekből is vizsgát szükséges tenni. 

• A képzés a hatóság által elfogadott útmutatás szerint történik, megfelelő 
engedéllyel rendelkező személy felügyeletében. 

• A képzések gyakorisága repülőgép típusonként változó, amelyet a nemzetközi és 
hazai légi közlekedési hatóságok is rögzítenek. 

• A hajózó személyzet tagja csak érvényes, nemzetközileg elfogadott szakszolgálati 
engedéllyel rendelkező személy lehet.  

• A hivatásos pilótaengedélyek általában egy évig érvényesek, de folyamatosan 
hosszabbíthatók. 

• Az angol nyelvtudást hatósági vizsgával kell igazolni 
• Orvosi alkalmasság szükséges, melyet felülvizsgálni szükséges, ha a személy 

legalább 12 órás kórházi kezelés alatt áll, ha műtéten esett át, ha betegség miatt 
legalább 21 napig szolgálatképtelen, valamint ha terhes. 

• A közforgalmú pilótaengedély maximális életkora 60 év, de az egyes országokban 
ez eltérő lehet. Az alapvető kivétel, amikor az életkor kitolható (max. 65 évre): 
több személyzettel rendelkező járat esetén, ha ő az egyedüli 60. évet betöltött 
személy. 

• A minimális életkorok az egyedüli repülés engedélyéhez: 16 év PPL (Private Pilot 
Licence, Magánpilóta Engedély) repüléskor, 18 év CPL engedélyhez (Commercial 
Pilot Licence, Kereskedelmi Pilóta Engedély), és 21 év ATPL engedélyhez (Air 
Transport Pilot Licence, Légiforgalmi Pilóta Engedély). Fedélzeti mérnök esetén a 
minimális életkor 18 év. 

• ATPL engedély birtokosaként kapitányként vagy másodpilótaként is lehet repülni. 
• Pilótanövendék nem repülhet egyedül, amíg az oktató erre engedélyt nem ad. 
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A Légiforgalmi Pilóta Engedély feltételei 
 
Az engedély adott repülőgép típusra vonatkozik, és a típuson kívül magában foglalja a 
pilóta minimális repülési paramétereit is, azaz, hogy milyen típusú repülőtérre milyen 
látástávolság és automatizáltság mellett szállhat le (Cat I., Cat II., Cat III a., Cat III b., 
vagy Cat III c.). Az engedély megszerzésének feltételei a következők: 

• 1. osztályú egészségi alkalmasság. 
• Írásbeli elméleti vizsga sikeres letétele, mely az alábbi témakörökből áll (mellette 

a kérdéscsoport válaszadási ideje szerepel percben; a teljes vizsgaidő 20,5 óra): 
Légügyi törvények, légi irányítás: 100 
Általános repülőgép ismeret: 210 
Repülés lebonyolítás, tervezés: 300 
Személyzeti ismeretek, előírások: 60 
Meteorológia: 150 
Navigáció: 210 
Üzemelési eljárások: 80 
A repülés szabályai: 60 
Kommunikáció: 60 

A vizsga sikeres, ha a kérdések legalább 75%-ára helyes válasz érkezett. 
 

• Legalább 1500 óra repült idő, amelyből maximum 100 óra történt szimulátoron, és 
amelyből legalább 500 óra történt többfős személyzettel rendelkező repülőgépen. 

• Parancsnokként minimum 250 repült óra, vagy 100 óra kapitányként és 150 
másodpilótaként. 

• Minimum 200 repült óra külföldre irányuló járaton, amelyből minimum 100 óra 
parancsnokként történt. 

• Legalább 75 óra műszeres repülés, amelyből maximum 30 óra a földi műszeres 
idő. 

• Legalább 100 óra éjszakai repülés (kapitányként vagy másodpilótaként). 
• Az útvonali és repülőtéri alkalmasság feltétele, hogy ismerni kell a repülendő 

útvonalat és repülőteret (beleértve a kitérő repülőtereket is), berendezéseket és 
eljárásokat. Az alkalmasság adott útvonalra és repülőtérre egy évig érvényes. 
Meghosszabbítható, amennyiben ezen időszakon belül ismét repül az adott 
útvonalon. 

 
Repülőgép szimulátor igénybe vétele a képzés során 
 
A képzés során meghatározott időt repülőgép szimulátoron kell gyakorolni. Ezek 
felépítése is szabványosított; itt csak a legfontosabb paramétereket mutatom be. 
A repülőgép szimulátor egy adott repülőgép típus pilótafülkéjének mérethű mása, 
beleértve az összes műszert, vezérlő eszközt, valamint azokat a programokat, melyek a 
repülés közbeni és földi műveleteket szimulálják. A következőket minden szimulátor 
típusnak tartalmaznia kell: 

• A pilótafülke élethű mása, műszerek, irányító eszközök. 
• Áramkör megszakító, a kívánt zavarás előidézésére. 
• Dinamikus eszközök, melyek szimulálják a repülés közben fellépő hatásokat 

(mozgások, hőmérséklet, gravitáció, hangok stb.). 
• A műszereknek élethűen kell jelezniük a beavatkozásra végbemenő változásokat. 
• Kommunikációs berendezések. 
• Programok, melyek lehetővé teszik a légi és földi üzemelés szimulálását. A kijelző 

felbontása, a számítógép teljesítménye élethű reakciót, kijelzést tegyen lehetővé. 
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• A kívül helyet foglaló kiképző számára a beavatkozás lehetőségének biztosítása 
bármely paraméter megváltoztatására, rendellenes helyzet teremtésére, valamint az 
időjárási viszonyok megváltoztatására. 

• Az irányító karok mozgatásához szükséges erő egyezzen meg a valóságos 
erőigénnyel. 

• Az egész pilótafülke mozgatható legyen (a mozgatási lehetőségek és élethűség a 
szimulátor kategóriájának függvénye). 

 
Repülőorvosi vizsgálatok 
 

• Az orvosi igazolás megszerzéséhez fizikailag és szellemileg is teljesíteni kell az 
előírt követelményeket. 

• A repülésben közvetlenül részt vevő személyeknek 1. osztályú minősítéssel kell 
rendelkezniük. Az 1. osztályú minősítésre vonatkozó vizsgálatokat csak 
repülőorvosi központban lehet elvégezni. A jelölt minden fontos és kevésbé fontos 
szervi paraméterének a megadott határértékek között kell lennie. A 2. osztályú 
minősítés ugyanezekre a paraméterekre tejed ki, csak a követelmények kicsit 
alacsonyabbak. Korlátozott 1. osztályú igazolás adható ki néhány kevésbé fontos 
érték nem teljesülése esetén, „megfelelően képzett másodpilóta jelenlétében 
érvényes” megkülönböztetéssel. 

• Az engedély felülvizsgálatára van szükség az alábbi esetekben: több mint 12 órás 
kórházi megfigyelés, műtét, rendszeres gyógyszerhasználat, látásromlás. 

• Érvényesség: 1. osztályú minősítés esetén 12 hónap, 40 év felett 6 hónap. A 
másodosztályú minősítés érvényessége a kor függvénye az alábbi módon: 30 évig: 
60 hó, 30-50 év: 24 hó, 50 év felett pedig 12 hó. 

 
Továbbképzés, ellenőrzés, parancsnoki kinevezés 
 

• A továbbképzések fajtái a következő négy csoportba sorolhatók: földi- és repülési 
műveletek frissítése (repülőgép rendszerek, üzemeltetési eljárások, repülőesemény 
esetén történő eljárás), repülőgép szimulátoros gyakorlatok (a pilóta által az előző 
3 évben elkövetett hibák szimulálása), vész- és biztonsági berendezések használata 
(évente ismétlődő frissítő képzés melynek elemei: mentőmellény, légző 
berendezés, tűzoltó készülék, összes biztonsági berendezés használata, biztonsági 
eljárások) és személyzet menedzsment alapok.  

• Az útvonalrepülések vizsgája a légitársaság által kijelölt és hatóságilag 
jóváhagyott személy felügyeletében történik. 

• A folyamatos ellenőrzés elemei: évente jártassági vizsga (megszakított felszállás, 
motorhibával történő felszállás, műszeres megközelítés, nem műszeres 
megközelítés, egy hajtómű kiesése esetén leszállás, átstartolás), vész- és biztonsági 
berendezések használata. 

• Az átképzés az alábbi folyamatokat foglalja magában: földi kezelés (normális- és 
vészeljárások, repülőgép rendszerek), repülőgép berendezéseinek használata, 
személyzet menedzsment, repülőgép szimulátoros kiképzés, útvonalrepülés. 

• Parancsnokként akkor lehet repülni, ha az adott repülőgép típuson, vagy annak 
megfelelő repülőgép szimulátoron a megelőző 90 napban, pilótaként legalább 
három fel- és leszállást hajtott végre. Ezen időszak meghosszabbítható 120 napra 
megfelelő személy felügyeletében. 

• A parancsnoki kinevezés feltételei: 
• Megfelelő tapasztalat, amely hatóságilag és repülőgép típusonként rögzített. 
• Megfelelő angol nyelvismeret. 
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• Kellő, parancsnoki pozícióban (de felügyelő személy jelenlétében) eltöltött 
repülési idő. 

• Minimum 10 szektor teljesítése az adott repülőgéptípussal. 
 
Több repülőgéptípuson, vagy változaton történő üzemelés 
 

• A típusok közti eltérésekkel és hasonlóságokkal tisztában kell lenni (üzemelés, 
technológia, kiszolgálás). 

• Minden típusra megfelelő engedéllyel kell rendelkezni. 
• A hatóság által jóváhagyott üzemelési kézikönyvben kell rögzíteni: minimális 

tapasztalati szint; a minimálisan szükséges szint egy típuson ahhoz, hogy egy 
másikra elkezdődhessen a képzés; a géptípusonként szükséges képzési idő. 

• Az engedélyek felső korlátjai:  
• három, dugattyús motorral rendelkező repülőgéptípus (változat), vagy 
• három, turbólégcsavaros repülőgéptípus (változat), vagy 
• egy turbólégcsavaros repülőgéptípus és egy dugattyús motorral rendelkező 

repülőgéptípus, vagy 
• egy turbólégcsavaros repülőgéptípus és egy bármilyen típus bizonyos 

osztályokon belül. 
• A minimális személyzetmennyiségnek a repült típusokon azonosnak kell lenni. 
• Maximum kettő, eltérő engedélyhez kötött típuson szabad repülni. 
• A két típusra szóló engedélyhez két egymást követő gyakorlati vizsgán kell 

megfelelni, melynek során mindkét típussal 500 óra repülés történt. 
• Két típusra szóló engedély esetén ahhoz, hogy egy pilóta az egyiken parancsnoki 

kinevezést kapjon, 6 hónap és 300 óra parancsnoki gyakorlat (megfelelő személy 
jelenlétében), és két egymást követő gyakorlati vizsga szükséges. 

• Másik típusra történő kiképzés előtt az alap típuson 3 hónap és 150 repült óra 
szükséges. Az új típuson minimum 50 repült óra és 20 szektor repülése szükséges. 

 
Utaskísérőkre vonatkozó szabályok 
 
A személyzet létszáma és összetétele 
 

• Legalább egy utaskísérő szükséges 19 utasnál nagyobb befogadóképességű 
repülőgépen, ha van rajta utas. 

• Az utaskísérők létszáma a repülőgép típusának és az utasok számának függvénye. 
50 utasonként legalább egy utaskísérő szükséges. Az utaskísérőket az utastérben 
kell elhelyezni, ülőhellyel ellátva.  

• Minimális követelmény: 18 éves kor, orvosi alkalmasság, a megfelelő tanfolyam 
elvégzése. 

• Egynél több utaskísérő esetén szükséges egy rangidős, szenior kijelölése, aki a 
repülőgép kapitányával egyeztetve cselekszik. 

• Maximum három típuson lehet szolgálatot teljesíteni. Abban a hatóságilag 
jóváhagyott esetben lehet négy repülőgéptípus, ha ezek közöl kettőben a biztonsági 
berendezések és vészhelyzeti eljárások azonosak. Akkor tekinthető két típus vagy 
változat azonosnak, ha azonosak a vész elhagyási eljárások, a biztonsági 
berendezések helye és típusa, valamint a vész eljárások. 
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A képzések fajtái 
 

• Alapképzés, melynek részei: 
• Tűz és füst: a szükséges eljárások, a tűz eredetének felderítése, a 

repülőszemélyzet megfelelő tájékoztatása, a fokozottan tűzveszélyes helyek 
(pl. mosdó) és tűz észlelő berendezések megfelelő ellenőrzése, a tűzfajták 
felismerése és megfelelő oltási technikák, a repülőtéri földi vész berendezések 
kezelése. 

• Vízi túlélés: mentőcsónak használata. 
• Túlélési kiképzés: azon a területen a szükséges túlélési technika, amely felett a 

repülés történik (pl. őserdő). 
• Elsősegély: mentődoboz használata, újraélesztés, a repülés szervezetre 

gyakorolt hatása. 
• Utasok kezelése: ittas személyek felismerése, poggyásztároló biztonságos 

használata, utasok megfelelő elrendezése a repülőgép súlyára és egyensúlyára 
való tekintettel, mozgássérültek megfelelő elhelyezése, turbulencia esetén a 
teendők, élő állat szállítása, veszélyes áruk szállítása, biztonsági eljárások, a 
repülőgép elhagyása vészhelyzetben. 

• Kommunikáció: a repülőszemélyzettel megfelelő kommunikációs nyelvezet és 
technika. 

• Egyéb: megfelelő egészség, repülési szabályok ismerete, meteorológiai, 
repülésfelkészítési ismeretek, meggyőződés a repülési dokumentumok 
naprakész állapotáról. 

• Átképzés: minden repülőgéptípusra és változatra a típustanfolyam elvégzése 
szükséges, különös hangsúlyt fektetve a biztonsági berendezések és eljárások 
eltérésére, úgymint: tűz- füstjelző berendezések, a repülőgép elhagyása 
vészhelyzetben, hermetizáltság megszűnése esetén az eljárások, pilóták segítése 
(biztonsági öv, ellenőrző lista), biztonsági eszközök (elsősegély, oxigén, tűzoltás). 

• Folyamatos továbbképzések: elvégzésük mindenki számára kötelező; elméleti és 
gyakorlati részből állnak. Az alkalmasság érvényességi ideje 12 hónap. 

• Felfrissítő tanfolyam: amennyiben a folyamatos képzés érvényességi idején belül 6 
hónapig folyamatosan nem volt szolgálatban, felfrissítő tanfolyam elvégzése 
szükséges.  

 

Forrás: [Jaa03] 
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9. melléklet: A napi maximális szolgálati idő a járatok függvényében (EU) 
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10. melléklet: Munka- és pihenőidő szabályzat az Amerikai Egyesült Államokban 

 

Az amerikai szabályozásért az FAA felelős (Federal Aviation Authorities, Szövetségi 
Légügyi Hivatal), de igen erős befolyást gyakorol rá a Légitársaságok Pilótáinak 
Szervezete (Air Line Pilots Association, ALPA), melynek 42 amerikai és kanadai 
légitársaság részéről 64.000 pilóta a tagja. 
A 30-nál több ülőhellyel rendelkező repülőgépek, valamint 3400 kg-nál nagyobb 
befogadóképesség esetén a repülési idő korlátjai a következők: 

• 1000 óra egy évben. 
• 100 óra bármely 30 egymást követő napon. 
• 30 óra bármely 7 egymást követő napon. 
• 8 óra két pihenőidő között. 

Az előzőkben definiáltnál kisebb repülőgépek esetében a korlátok: 
• 1200 óra egy évben. 
• 120 óra bármely 30 egymást követő napon. 
• 34 óra bármely 7 egymást követő napon. 
• 8 óra két pihenőidő között. 

 
A pihenőidőre a következő szabályok vonatkoznak: 

• Az alap pihenőidő 9 óra. 
• A minimális pihenőidő 8 óra. 
• Ha 9 óránál kevesebb volt a pihenőidő, a következő pihenőidőnek legalább 10 

órának kell lennie. 
• 9 óra, vagy annál több napi repülési idő esetén 11 óra pihenés szükséges. 
• Zavaró tényezők miatt létrejött több mint 8 óra folyamatos repülés után 16 óra 

pihenőidő szükséges. 
• Ha egy pilóta nemzetközi forgalom esetén bármely 48 órás időtartamban legalább 

20, vagy 72 órás időszakon 24 órát repült, a következő szolgálat előtt minimum 18 
óra pihenőidő szükséges. 

• Bármely 24 órán belül legalább egy 8 órás pihenési időszakot kell biztosítani. 
• Bármely 7 egymást követő napon egyszer legalább 24 óra pihenőidő szükséges. 

 
A repülési idő egy 24 órás időtartam alatt több lehet, mint 8 óra, de két pihenőidő között 
nem (pl. 8 óra rep. – 11 óra pihenő – 5 óra rep. lehet, de 10 óra rep. – 11 óra pihenő – 3 
óra rep. nem). Összevetve a pihenőidővel, az egy napon teljesíthető maximális repült 
óraszám 16 óra (ha csökkentett, 8 órás pihenést alkalmazunk; a szolgálatra jelentkezés 
ideje nincs benne). 
 

Forrás: [Alp04] 
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11. melléklet: A sugárzás meghatározása és összetevői 

 

A sugárterhelés a szervezetet érő ionizáló sugárzás mértéke, melyet az energia 
függvényében dózissal lehet jellemezni. A sugárzási dózis mérésének dimenziója a 
Sievert [Sv]. Az ionizáló sugárzás eredete igen nagy sebességgel mozgó szubatomi 
részecskék és sugarak, melyek az emberi szervezetben az ionizálás miatt változást 
tudnak előidézni. 
 
A földfelszínen jelenlévő természetes háttérsugárzás néhány kilométeres magasságon – a 
kisebb levegőréteg rosszabb árnyékoló hatása miatt – a többszörösére növekszik, 
melynek főbb összetevői a következők [Móz03b]: 

• Kozmikus sugárzás: a világűrből érkező, nagyenergiájú sugárzás; az egészségre 
igen veszélyes, pl. bőrrákot okozhat. Lejjebb részletesebben foglalkozom ezzel a 
tényezővel. 

• Ultraibolya sugárzás: a sejtmolekulákat képes átrendezni, de nem ionizál; a 
repülőgépek ablakai szinte teljesen képesek kiszűrni, leárnyékolni a sugárzást. 

• A Föld mágneses teréből eredő sugárzás: ennek oka, hogy a repülőgép viszonylag 
gyorsan halad át a különféle mágneses tereken. Ezen kívül a mágneses térben lévő 
rendellenességek, mágneses viharok is fokozottan érik a repülőgép személyzetét. 

• Napkitörések, melynek alkalmával a Nap hatalmas energiát bocsát ki magából. A 
repülőgép rossz helyen tartózkodása esetén egy napkitörés alkalmával a 
személyzetet (és utasokat is) akár az egy éves normál szintnek megfelelő sugárzás 
is érheti. 

• Földi sugárzás: az ionizáló sugárzás azon része, amely az emberi szervezetben és a 
Földön jelenlévő radioaktív atomokból ered. 

 
Kozmikus sugárzás 
 
A kozmikus sugárzás a természetes környezet része. A világűrből (Nap és egyéb 
csillagok) jövő sugárzást kozmikus sugárzásnak hívjuk, és ez a földi háttérsugárzás kb. 
10..15%-áért felelős. A kozmikus sugárzás töltött és semleges részecskék egyvelege, 
melyek egy része akkor keletkezik, amikor az űrből, igen nagy sebességgel – néha közel 
fénysebességgel – érkező elemi részecskék kölcsönhatásba kerülnek a Föld 
atmoszférájával. Az atmoszféra felső részében összeütköznek az ott lévő atomokkal, és 
másodlagos sugárzást okoznak, aminek jelentősen kisebb az energiája, mint az 
elsődlegesen beérkező részecskéknek, de még így is képesek az atmoszféra felső 
rétegeibe hatolni; néhányuk a földfelszínt is eléri. Ezen sugárzás intenzitása és ereje 
drasztikusan csökken 15 km magasság alatt, hiszen itt a levegő molekuláival erős 
ütközések történnek. A tengerszint feletti sugárzás mértéke a 20 km magasságban mért 
sugárzásnak már csupán 70-ed része. 
Az emberi veszély szempontjából a kozmikus sugárzás egyik jellemzője különösen 
fontos: a tényleges sugárzási dózis igen nagy része különböző energiaszintű 
neutronokból tevődik össze. A neutron az atomnál kisebb részecske, amely a gamma-
sugárzásnál jelentősen nagyobb biológiai károsodást okoz. 
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12. melléklet: A személyzet tervezési rendszere 

 

 

 
 
 
Tartalmilag megkülönböztethetők a célok, intézkedések, valamint lehetőségek. A célok a 
vállalati és egyéni célokat foglalják magukban, az intézkedések pedig az elérésükhöz 
szükséges programokat, folyamatokat. A lehetőségek a jövőbeli elképzelésekre 
vonatkoznak, melynek fő célja a piaci helyzet erősítése; a személyzeti politika 
szempontjából elsősorban az állomány tervezése és képességeinek fejlesztése tartozik 
ide, a jelenlegi és várható korlátokra tekintettel. 
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13. melléklet: Néhány jelenleg alkalmazott személyzettervező program 

 
Selective Bidding System (SBS) 
 
Az SBS program (Szelektív Megfeleltetési Rendszer) a ’90-es évek elején kifejlesztett 
rendszer, amely a személyzet beosztását végzi. Nem képes a rendszer a létszám 
stratégiai szintű tervezésére, csupán a végső fázisban, az operatív (és taktikai) szintű 
munkavégzésben alkalmazható. 
 
Viszonylag egyszerű a rendszer felépítése; négy modult tartalmaz: editor, pairing, lines, 
track. 

• Editor. A személyzeti adatok tárolására szolgál, melyet egy központi szervergép 
(New York-ban) lát el. 

• Pairing. A társaságok munkaidő szabályzata, valamint a szakszolgálati engedélyek 
alapján elvégzi a személyek járatokhoz való rendelését. Nem névhez kötött a 
tervezés ebben a fázisban, csak a létszám meghatározása a cél. Bár egyszerű 
kritériumokat be lehet vonni a tervezésbe, a kialakított beosztás közel sem lesz 
optimális. 

• Lines. A személyzeti tagok nevének tárolása történik ebben a részben, mely 
összerendeli azokat a járatokkal; itt tehát a konkrét egyének nevének 
meghatározása történik. Az előre összerendelt személyeket, személyzeti 
csoportokat a program nem tudja egy egységként kezelni. A hozzárendelés szinte 
manuális módon történik, a program szerepe a papírmunka helyettesítésére 
korlátozódik. 

• Track. A napi, operatív üzemelés.  
 
A program további hiányossága, hogy a teljes menetrendi információkat nem tárolja, így 
a feladatot sem képes optimálisan megoldani, csupán szub-optimumokat tud felkínálni. 
Igen korlátozott az optimálásba vonható paraméterek száma. A rendellenességek 
kezelésére sem nyújt támogatást, így mind a kiinduló beosztást, mint az esetleges 
átszervezéseket manuálisan kell végrehajtani. 
 
Computer Aided Resource Management (Carmen) 
 
A rendszer (Számítógépes Erőforrás Menedzsment) személyzeti csoportok képzésére és 
beosztására alkalmas, azaz szintén csak az operatív fázisban használható, a teljes létszám 
meghatározására nem alkalmazható. Nem optimális matematikai algoritmussal dolgozik, 
így az általa felkínált megoldás is csak kvázi optimum. A működési elve inkább egy 
iterációs módszerhez hasonlítható. A beosztást grafikusan jeleníti meg, és így az 
átláthatóság révén operatív beavatkozást tesz lehetővé; ezek a beavatkozások a grafikus 
felületen keresztül egyszerűen végrehajthatók. Mivel a beavatkozás manuális módon 
történik, nem a teljes (vagy rész) menetrendre eredményez optimális megoldást. 
A program négy fő elemet tartalmaz: a teljes menetrendre személyzeti csoportok 
képzése, a csoportok járatokhoz történő hozzárendelése, napi üzemelés, továbbképzés 
[Vol01; Lar02]. 
 
A rendszer a grafikus irányítói felületen elvégzett módosítások, valamint a személyzeti 
és egyéb specifikációk függvényében generálja a beosztást. A korlátokat egy különálló 
egységbe lehet betáplálni, így lehetővé válik az egyes személyzeti csoportok 
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alkalmazhatóságának tesztelése. Ezen kívül egyszerű így a korlátok módosítása, 
valamint „mi lenne ha…” szimulációk végezhetők. 
 
A program input és output adatai, valamint kapcsolatrendszere a következő: 
 

 
 
A program működési elve a következő: 
 

 
 
Kiinduló megoldás generálása 
Az általánosan magas járatszámok miatt a feladatot a rendszer napi szinten kezeli, nem 
pedig heti, vagy havi szinten. A beosztás alapja általában a szűk csatlakozások 
meghatározása, azaz ahol nincs ideje a személyzetnek repülőgépet váltani, így a 
repülőgépeket kezeli a rendszer állandó tényezőként. Ennek eredményeként a késések 
közvetlenül megjelennek a személyzetnél is, nem kell velük külön foglalkozni 
 
A részfeladat kiválasztása 
A kiinduló megoldás megléte esetén egy adott tartományba eső menetrend egy 
részfeladatot képez, és egy jobb megoldás keresésének reményében optimálásra kerül. 
Többszöri iteráció eredményeként a napi menetrenden túlmenően egy tágabb 
időtartományon is sikerülhet közel optimális beosztást generálni. 
 
Személyzeti csoportok meghatározása 
A modul meghatározza az összes – megvalósítható, és gazdaságilag nem irreális – 
személyzeti kombinációt a teljes napi menetrendre. A járatok közti kapcsolatok adják a 
beosztás alapját, így lehetővé válik a korlátrendszer elválasztása a csoportok 
kiválasztásának algoritmusától. A keresés azokkal a járatokkal kezdődik, melyek a 
személyzeti bázisról indulnak, vagy érintik azt.  
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Optimálás 
Az optimálás célja a korlátok figyelembevételével meghatározott személyzeti csoportok 
járatokhoz rendelése. Az optimálás nehézsége függ a kialakított összes kombináció 
számától. A megoldás alapját a költségtényezők képzik; ezek nincsenek súlyozva, 
hanem csupán a személy beosztásával arányosak, azaz 1, ha az illető be van osztva, és 0, 
ha nincs. 
 
A korlátozó feltételek rendszere 
Itt kerülnek tárolásra a munkaidőre, szakszolgálati engedélyekre, valamint a társaság 
számára releváns költségadatokra vonatkozó információk. 
 
CrewSolver 
 
A rugalmasságot előtérbe helyező tervezőrendszert a CALEB Technologies vállalat 
fejlesztette ki a Continental Airlines légitársaság számára, és alapvető célja 
rendellenességek esetén a személyzet gyors átszervezése, a járattörlések elkerülése.  
 
Az 1993-as nagy számú járatkiesés után, mely az Amerika keleti partján végigsöprő 
hatalmas vihar eredménye volt, a Continental elhatározta, hogy átszervezi a folyamatait, 
és létrehoz egy központot a rendellenességek megfelelő kezelése érdekében. Ekkor 
ugyanis hatalmas veszteséget szenvedett el a társaság, mely főként abból eredt, hogy 
nem tudták, a személyzet melyik repülőtéren rekedt, és hol lettek elszállásolva. 
Megállapították, hogy a fő hiányosságot a nem megfelelő kommunikáció és 
döntéstámogató rendszer jelenti. Az új rendszer információs hátterét végül a CALEB 
dolgozta ki, egy optimálás orientált döntéstámogató rendszer megalkotásával, aminek 
eredményeképp a Continental a megbízhatóság, pontosság terén piacvezető 
légitársasággá fejlődött. 
 
A rendszer, az előző rendszerekhez hasonlóan, szintén a beosztás meghatározására 
alkalmazható, azonban itt már a pilóták képzési terve is integrálva van, és ahol 
szükséges és lehetséges, frissítő képzést is felajánl adott járatra az érintett személyek 
részére. Kiemelt hangsúlyt kap a rendellenességek kezelése, azonban stratégiai 
tervezésre ez sem alkalmas. 
 
A rendszer a következő feladatokat képes ellátni [Cal01]: 

• a személyzet átszervezése a járatok között, 
• a kint rekedt legénység hazaszállításának megszervezése, 
• egyes személyek jelenlegi helyen történő várakoztatása, 
• pótlólagos szolgálat hozzárendelése, 
• a szükséges pótlólagos személyek járathoz rendelése, 
• esti pihenés áthelyezése másik városba. 

 
A program működésének alapja, hogy a személyzetet nem repülőtér centrikusan, hanem 
a flottához igazítva kell allokálni, ennek megfelelően a koordinátorok nem egy 
repülőteret, hanem egy repülőgép típust irányítanak. Amennyiben egy repülőtéren 
rendellenesség történik, nem egy személy felelőssége a teljes átszervezés, hanem az 
érintett járatokat az adott koordinátorok szervezik újra. A rendszer főbb alapelvei: a 
jövőt a zavarások személyzetre gyakorolt hatásának korlátozásával, költségek 
csökkentésével, a menetrend gyors visszaállításával alapozza meg; a megbízhatóságot a 
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késések csökkentésével és szükségtelen járattörlések elkerülésével növeli; a 
jövedelmezőség növekmény az ebből eredő nyereségtöbbletből és költségcsökkentésből 
ered; a csapatmunka pedig az összes érintett szolgálat összehangolt működését jelenti 
[Yu03].  
 
A rendszer felépítése a következő: 

 
 
Tervezés 
A tervezési folyamatban az adott nap előtt a személyzet- és járattervező rendszer elküldi 
egymásnak a frissített adatokat az Interneten, valamint a táraság intranetén keresztül. A 
pilóták és utaskísérők átnézik az érvényes beosztásukat, majd visszajeleznek, hogy 
rendben van-e. A rendszer összehasonlítja a flottabeosztást a személyzetbeosztással, és 
jelzi az esetleges hiányokat, rendellenességeket. Az előzetes terveket az adott nap előtt 
akár egy évvel is be lehet tölteni. A rendszer pontos, jó hatásfokú optimálást tesz 
lehetővé, de igen kevés tényezőt vesz figyelembe. 
 
Monitoring 
Az üzemelés napján a folyamatok monitoringja történik, és bármilyen működési zavar 
esetén azonnali átszervezésre kerül sor. A CrewSolver rendszert csak akkor kell igénybe 
venni, ha a megoldás nem azonnal kézenfekvő. 
 
Rendellenességek kezelése 
Rendellenesség (pl. késés) esetén az eljárás a következő: menetrend módosítás, akár 
járatkésés vagy törlés alkalmazásával, útvonal módosítás, az új személyzet 
hozzárendelése a megváltozott menetrendhez. A lépések természetesen nem önállóan, 
hanem összehangoltan kerülnek megvalósításra, a valamennyi érintett szolgálatra és 
személyekre gyakorolt hatás figyelembevételével. A kialakult új menetrend után a 
személyzeti koordinátor újra allokálja a pilótákat és utaskísérőket úgy, hogy minél 
hamarabb visszaálljon az eredetileg tervezett menetrend, és lehetőség szerint ne legyen 
szükség járattörlésre, vagy nagyobb késésre. Egy koordinátor egy repülőgép típusért 
felelős, és az azon belüli problémákat oldja meg önállóan. Ha több típust érint a 
változás, egyeztetésre van szükség. Változást a járatüzemeltető is kezdeményezhet, és 
ilyenkor az ő együttműködésére is szükség van a legjobb megoldás kiválasztása 
érdekében. A rendellenességek esetén történő átszervezés során a cél elsősorban az, 
hogy az eredeti menetrend járattörlés nélkül visszaálljon, így a költség, és egyéb 
gazdasági paraméterek nincsenek meghatározva. 
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Netline 
 
A rendszert a Lufthansa Systems fejlesztette ki, és 2003 óta a Malév is ezt használja; a 
központi feladatokat és a karbantartást a Lufthansa látja el. A rendszer a légitársaságok 
alábbi folyamatait támogatja: menetrendtervezés, flottavezénylés, személyzetvezénylés.  
 
Integrált és moduláris felépítésű; a tervezéshez szükséges alapadatokat, 
peremfeltételeket egy Oracle adatbázis kezeli. Az alábbi öt modul alkotja a rendszert 
[Lhs03]: 

• Base: tervezési alapadatok, a tervezést korlátozó feltételek. 
• Sched: a menetrend tervezése. 
• Ops: folyamatos nyomon követés, rendellenességek jelentése, típuscserék 

lebonyolítása. 
• Hub: átszálló utasok kezelése, a csatlakozások monitoringja. 
• Crew: a személyzet vezénylése. 

 
A tervezés menetének igen nagyvonalú lépései az alábbiak, az üzleti titok megsértése 
nélkül: a menetrendi modul a kialakított menetrendhez logikai repülőgépeket rendel, 
azaz csak típus szerint határozza meg a szükséges gépeket. Az „ops” modul a tervezett 
indulás előtt két hónappal a repülőgépeket lajstromhoz rendeli, valamint kialakítja a 
szükséges karbantartási tervet is. A „crew” modul első lépésben a járatokhoz a 
repülőgéptípusok függvényében logikai személyeket rendel, szem előtt tartva a 
szakszolgálati engedélyeket, mint legfontosabb korlátot. A Malév esetében a pilótáknak 
egy típusra van érvényes engedélyük, az utaskísérőknek kettőre.  
A logikai lekötés után következik a személyek név szerinti hozzárendelése, melyet a 
„Fair optimiser” modul végez el. Itt a személyre szabott korlátozó feltételek is 
megjelennek, melyek közül kettőt érdemes kiemelni: repülési idő, valamint a 
célrepülőtérre való repülési engedély. Az egyéni kérelmek, preferenciák bevitele nem 
automatizálható; ezeket manuálisan kell végrehajtani. 
Manuálisan kell továbbá végrehajtani a rendellenességek esetén bekövetkezett esetleges 
járattörléseket, típuscseréket, és az ezek hatásaként igényelt személyi átszervezéseket. 
 
A hajózó és utaskísérő személyzet tervezése külön történik. 
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14. melléklet: A névre szóló beosztás megjelenítési lehetőségei 

 

A beosztás kétféle bontásban jeleníthető meg: járat- és személyorientált módon. 

• Járatorientált. 

Az egyes járatok kerülnek felsorolásra, mellettük a rájuk beosztott, valamint az 

adott napon egyéb elfoglaltságon lévő személyek. A hajózó személyzetre mutatja 

ezt a következő táblázat. 
 

 
 

• Személyorientált. 

Minden személy megkapja a saját havi beosztását, melyben a teljesítendő járatok 

szerepelnek. Erre példa a következő táblázat. 
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15. melléklet: A típuscsere és járattörlés folyamata 

       

 

 
 

 


