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Jogszabályok

2005. évi CXLI.
tör vény

a belvízi árufuvarozási szerzõdésrõl  szóló
Budapesti Egyezmény (CMNI) kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés a bel ví zi áru fu va ro zá si szer zõ dés -
rõl  szóló, Bu da pes ten, 2001. jú ni us 22-én kelt Egyez -
ményt (a továb biak ban: Egyez mény) e tör vénnyel kihir -
deti. (Az Egyez mény a Ma gyar Köz tár sa ság te kin te té ben
2005. áp ri lis 1-jén lé pett ha tály ba.)

2.  § Az Egyez mény hi te les an gol nyel vû szö ve ge és
 annak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Budapest Convention on the Contract
for the Carriage of Goods

by Inland Waterway
(CMNI)

The Sta tes Par ti es to this Con ven ti on,

con si de ring the re com men da ti ons of the Fi nal Act of the 
Con fe ren ce on Se cu rity and Co o pe ra ti on in Eu ro pe of
1 Au gust 1975 for the har mo ni za ti on of le gal re gi mes with
a vi ew to the de ve lop men tof trans port by mem ber Sta tes of 
the Cent ral Com mis si on for the Na vi ga ti on of the Rhi ne
and the Da nu be Com mis si on in col la bo ra ti on with the
Uni ted Na ti ons Eco no mic Com mis si on for Eu ro pe,

ha ving re cog ni zed the ne ces sity and de si ra bi lity of
 establishing by com mon ag re e ment cer ta in uni form ru les
con cer ning cont racts for the car ri a ge of go ods by in land
wa ter way,

ha ve de ci ded to conc lu de a Con ven ti on for this pur po se
and ha ve the re to ag re ed as fol lows:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

In this Con ven ti on,

1. ,,Cont ract of car ri a ge” me ans any cont ract, of any
kind, whe re by a car ri er un der ta kes aga inst pa y ment of
fre ight to car ry go ods by in land wa ter way;

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. de cem ber 5-i ülés nap ján fo gad ta el.

2. ,,Car ri er” me ans any per son by whom or in who se
na me a cont ract of car ri a ge has be en conc lu ded with a
ship per;

3. ,,Ac tu al car ri er” me ans any per son, ot her than a
ser vant or an agent of the car ri er, to whom the per for man ce 
of the car ri a ge or of part of such car ri a ge has be en
ent rus ted by the car ri er;

4. ,,Ship per” me ans any per son by whom or in who se
na me or on who se be half a cont ract of car ri a ge has be en
conc lu ded with a car ri er;

5. ,,Con sig nee” me ans the per son en tit led to ta ke
de li ve ry of the go ods;

6. ,,Trans port do cu ment” me ans a do cu ment which
evi den ces a cont ract of car ri a ge and the ta king over or
lo a ding of go ods by a car ri er, ma de out in the form of a bill
of  lading or con sign ment no te or of any ot her do cu ment
used in tra de;

7. ,,Go ods” do es not inc lu de eit her to wed or pus hed
ves sels or the lug ga ge or ve hic les of pas sen gers; whe re the
go ods are con so li da ted in a con ta i ner, on a pal let or in or
on a si mi lar ar tic le of trans port or whe re they are pac ked,
„go ods” inc lu des such ar tic le of trans port or pac ka ging if
supp li ed by the ship per;

8. ,,In wri ting” inc lu des, un less ot her wi se ag re ed
bet we en the par ti es con cer ned, the trans mis si on of
in for mat ion by elect ro nic, op ti cal or si mi lar me ans of
com mu ni ca ti on, inc lu ding, but not li mi ted to, te leg ram,
fa csi mi le,  telex, elect ro nic ma il or elect ro nic da ta
in terc han ge (EDI), pro vi ded the in for mat ion is ac ces sib le
so as to be usab le for sub se qu ent re fe ren ce.

9. The law of a Sta te app li cab le in ac cor dan ce with this
Con ven ti on me ans the ru les of law in for ce in that Sta te
 other than its ru les of pri va te in ter na ti o nal law.

Article 2

Scope of application

1. This Con ven ti on is app li cab le to any cont ract of
car ri a ge ac cor ding to which the port of lo a ding or the pla ce 
of ta king over of the go ods and the port of dis char ge or the
pla ce of de li ve ry of the go ods are lo ca ted in two dif fe rent
Sta tes of which at le ast one is a Sta te Party to this
Conven tion. If the cont ract sti pu la tes a cho i ce of se ve ral
ports of dis char ge or pla ces of de li ve ry, the port of
dis char ge or the pla ce of de li ve ry to which the go ods ha ve
ac tu ally be en  delivered shall de ter mi ne the cho i ce.
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2. This Con ven ti on is app li cab le if the pur po se of the
cont ract of car ri a ge is the car ri a ge of go ods, wit ho ut
transs hip ment, both on in land wa ter wa ys and in wa ters to
which ma ri ti me re gu lat ions apply, un der the con di ti ons set 
out in pa rag raph 1, un less:

(a) a ma ri ti me bill of la ding has be en is su ed in
accor dance with the ma ri ti me law app li cab le, or

(b) the dis tan ce to be tra vel led in wa ters to which
ma ri ti me re gu lat ions apply is the gre a ter.

3. This Con ven ti on is app li cab le re gard less of the
na ti o na lity, pla ce of re gist ra ti on or ho me port of the ves sel
or whet her the ves sel is a ma ri ti me or in land na vi ga ti on
ves sel and re gard less of the na ti o na lity, do mi ci le,
re gis te red of fi ce or pla ce of re si den ce of the car ri er, the
ship per or the con sig nee.

Chapter II

RIGHTS AND OBLIGATIONS
OF THE CONTRACTING PARTIES

Article 3

Taking over, carriage and delivery of the goods

1. The car ri er shall car ry the go ods to the pla ce of
de li ve ry wit hin the spe ci fi ed ti me and de li ver them to the
con sig nee in the con di ti on in which they we re han ded over 
to him.

2. Un less ot her wi se ag re ed, the ta king over and de li ve ry 
of the go ods shall ta ke pla ce on bo ard the ves sel.

3. The car ri er shall de ci de which ves sel is to be used. He
shall be bo und, be fo re and at the be gin ning of the vo y a ge,
to exer ci se due di li gen ce to en su re that, ta king in to
ac co unt the go ods to be car ri ed, the ves sel is in a sta te to
re ce i ve the car go, is se a wort hy and is man ned and
equ ip ped as presc ri bed by the re gu lat ions in for ce and is
fur nis hed with the ne ces sa ry na ti o nal and in ter na ti o nal
aut ho ri za ti ons for the car ri a ge of the go ods in qu es ti on.

4. Whe re it has be en ag re ed that the car ri a ge shall be
per for med by a spe ci fic ves sel or type of ves sel, the car ri er
shall be en tit led to lo ad or transs hip the go ods in who le or
in part on to anot her ves sel or on to anot her type of ves sel
wit ho ut the con sent of the ship per, only:

(a) in cir cums tan ces, such as low wa ter or col li si on or
any ot her obs tac le to na vi ga ti on, which we re un fo re-
se e ab le at the ti me when the cont ract of car ri a ge was
conc lu ded and in which the lo a ding or transs hip ment of
the go ods is ne ces sa ry in or der to per form the cont ract of
car ri a ge, and when the car ri er is unab le to ob ta in wit hin an
app rop ri a te pe ri od of ti me inst ruc ti ons from the ship per, or

(b) when it is in ac cor dan ce with the prac ti ce pre va i ling
in the port whe re the ves sel is lo ca ted.

5. Ex cept as pro vi ded by the ob li ga ti ons in cum bent on
the ship per, the car ri er shall en su re that the lo a ding,
sto wa ge and se cu ring of the go ods do not af fect the sa fety
of the ves sel.

6. The car ri er is en tit led to car ry the go ods on deck or in
open ves sels only if it has be en ag re ed with the ship per or
if it is in ac cor dan ce with the usa ge of the par ti cu lar tra de
or is re qu i red by the sta tu to ry re gu lat ions.

Ar tic le 4

Ac tu al car ri er

1. A cont ract comp lying with the de fi ni ti on set out in
ar tic le 1, pa rag raph 1, conc lu ded bet we en a car ri er and an
ac tu al car ri er cons ti tu tes a cont ract of car ri a ge wit hin the
me a ning of this Con ven ti on. For the pur po se of such
cont ract, all the pro vi si ons of this Con ven ti on con cer ning
the ship per shall apply to the car ri er and tho se con cer ning
the car ri er to the ac tu al car ri er.

2. Whe re the car ri er has ent rus ted the per for man ce of
the car ri a ge or part the re of to an ac tu al car ri er, whet her or
not in pur su an ce of a li berty un der the cont ract of car ri a ge
to do so, the car ri er ne vert he less re ma ins res pon sib le for
the en ti re car ri a ge ac cor ding to the pro vi si ons of this
Con ven ti on. All the pro vi si ons of this Con ven ti on
go ver ning the res pon si bi lity of the car ri er al so apply to the
res pon si bi lity of the ac tu al car ri er for the car ri a ge
per for med by him.

3. The car ri er shall in all ca ses in form the ship per when
he ent rusts the per for man ce of the car ri a ge or part the re of
to an ac tu al car ri er.

4. Any ag re e ment with the ship per or the con sig nee
ex ten ding the car ri er’s res pon si bi lity ac cor ding to the
pro vi si ons of this Con ven ti on af fects the ac tu al car ri er
only to the ex tent that he has ag re ed to it exp ressly and in
wri ting. The ac tu al car ri er may ava il him self of all the
ob jec ti ons in vo cab le by the car ri er un der the cont ract of
car ri a ge.

5. If and to the ex tent that both the car ri er and the ac tu al
car ri er are li ab le, the ir li a bi lity is jo int and se ve ral.
Not hing in this ar tic le shall pre ju di ce any right of re co ur se
as bet we en them.

Ar tic le 5

De li ve ry time

The car ri er shall de li ver the go ods wit hin the ti me li mit
ag re ed in the cont ract of car ri a ge or, if no ti me li mit has
be en ag re ed, wit hin the ti me li mit which co uld re a so nably
be re qu i red of a di li gent car ri er, ta king in to ac co unt the
cir cums tan ces of the vo y a ge and un hin de red na vi ga ti on.



Ar tic le 6

Obligations of the shipper

1. The ship per shall be re qu i red to pay the amo unts due
un der the cont ract of car ri a ge.

2. The ship per shall fur nish the car ri er in wri ting, be fo re
the go ods are han ded over, with the fol lo wing par ti cu lars
con cer ning the go ods to be car ri ed:

(a) di men si ons, num ber or we ight and sto wa ge fac tor of
the go ods;

(b) marks ne ces sa ry for iden ti fi ca ti on of the go ods;
(c) na tu re, cha rac te ris tics and pro per ti es of the go ods;
(d) inst ruc ti ons con cer ning the Cus toms or ad mi nist-

ra ti ve re gu lat ions app lying to the go ods;
(e) ot her ne ces sa ry par ti cu lars to be en te red in the

trans port do cu ment.
The ship per shall al so hand over to the car ri er, when the

go ods are han ded over, all the re qu i red ac com pa nying
 documents.

3. If the na tu re of the go ods so re qu i res, the ship per
shall, be a ring in mind the ag re ed trans port ope rat ion, pack
the go ods in such a way as to pre vent the ir loss or da ma ge
bet we en the ti me they are ta ken over by the car ri er and
the ir de li ve ry and so as to en su re that they do not ca u se
da ma ge to the ves sel or to ot her go ods. Ac cor ding to what
has be en ag re ed with a vi ew to car ri a ge, the ship per shall
al so ma ke pro vi si on for app rop ri a te mar king in con for mity 
with the app li cab le in ter na ti o nal or na ti o nal re gu lat ions or, 
in the ab sen ce of such re gu lat ions, in ac cor dan ce with
 rules and prac ti ces ge ne rally re cog ni zed in in land
na vi ga ti on.

4. Sub ject to the ob li ga ti ons to be bor ne by the car ri er,
the ship per shall lo ad and stow the go ods and se cu re them
in ac cor dan ce with in land na vi ga ti on prac ti ce un less the
cont ract of car ri a ge spe ci fi es ot her wi se.

Article 7

Dangerous and polluting goods

1. If dan ge ro us or pol lu ting go ods are to be car ri ed, the
ship per shall, be fo re han ding over the go ods, and in
ad di ti on to the par ti cu lars re fer red to in ar tic le 6, pa rag-
raph 2,  inform the car ri er cle arly and in wri ting of the
dan ger and the risks of pol lu ti on in he rent in the go ods and
of the pre ca u ti ons to be ta ken.

2. Whe re the car ri a ge of the dan ge ro us or pol lu ting
 goods re qu i res an aut ho ri za ti on, the ship per shall hand
over the ne ces sa ry do cu ments at the la test when han ding
over the go ods.

3. Whe re the con ti nu a ti on of the car ri a ge, the dis char ge
or the de li ve ry of the dan ge ro us or pol lu ting go ods are

rend ered im pos sib le owing to the ab sen ce of an
ad mi nist ra ti ve aut ho ri za ti on, the ship per shall be ar the
costs for the ret urn of the go ods to the port of lo a ding or a
ne a rer pla ce, whe re they may be dis char ged and de li ve red
or dis po sed of.

4. In the event of im me di a te dan ger to li fe, pro perty or
the en vi ron ment, the car ri er shall be en tit led to un lo ad the
go ods, to ren der them in no cu o us or, pro vi ded that such a
me a su re is not disp ro por ti o na te to the dan ger they
rep re sent, to dest roy them, even if, be fo re they we re ta ken
over, he was in for med or was app ri sed by ot her me ans of
the  nature of the dan ger or the risks of pol lu ti on in he rent in
the go ods.

5. Whe re the car ri er is en tit led to ta ke the me a su res
 referred to in pa rag raphs 3 or 4 abo ve, he may cla im
com pen sa ti on for da ma ges.

Article 8

Liability of the shipper

1. The ship per shall, even if no fa ult can be att ri bu ted to
him, be li ab le for all the da ma ges and costs in cur red by the
car ri er or the ac tu al car ri er by re a son of the fact that:

(a) the par ti cu lars or in for mat ion re fer red to in ar tic les 6, 
pa rag raph 2, or 7, pa rag raph 1, are mis sing, inac cu ra te or
in comp le te;

(b) the dan ge ro us or pol lu ting go ods are not mar ked or
la bel led in ac cor dan ce with the app li cab le in ter na ti o nal or
na ti o nal re gu lat ions or, if no such re gu lat ions exist, in
ac cor dan ce with ru les and prac ti ces ge ne rally recog nized
in in land na vi ga ti on;

(c) the ne ces sa ry ac com pa nying do cu ments are mis sing, 
inac cu ra te or in comp le te.

The car ri er may not ava il him self of the li a bi lity of the
ship per if it is pro ven that the fa ult is att ri bu tab le to the
car ri er him self, his ser vants or agents. The sa me app li es to
the ac tu al car ri er.

2. The ship per shall be res pon sib le for the acts and
omis si ons of per sons of who se ser vi ces he ma kes use to
per form the tasks and me et the ob li ga ti ons re fer red to in
ar tic les 6 and 7, when such per sons are ac ting wit hin the
sco pe of the ir emp lo y ment, as if such acts or omis si ons
we re his own.

Article 9

Termination of the contract of carriage by the carrier

1. The car ri er may ter mi na te the cont ract of car ri a ge if
the ship per has fa i led to per form the ob li ga ti ons set out in
ar tic le 6, pa rag raph 2, or ar tic le 7, pa rag raphs 1 and 2.
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2. If the car ri er ma kes use of his right of ter mi na ti on, he
may un lo ad the go ods at the ship per’s ex pen se and cla im
op ti o nally the pa y ment of any of the fol lo wing amo unts:

(a) one third of the ag re ed fre ight; or
(b) in ad di ti on to any de mur ra ge char ge, a com pen sa ti on 

equ al to the amo unt of costs in cur red and the loss ca u sed,
as well as, sho uld the vo y a ge ha ve al re a dy be gun, a
pro por ti o nal fre ight for the part of the vo y a ge al re a dy
per for med.

Article 10

Delivery of the goods

1. Not withs tan ding the ob li ga ti on of the ship per un der
ar tic le 6, pa rag raph 1, the con sig nee who, fol lo wing the
ar ri val of the go ods at the pla ce of de li ve ry, re qu ests the ir
de li ve ry, shall, in ac cor dan ce with the cont ract of car ri a ge,
be li ab le for the fre ight and ot her char ges due on the go ods, 
as well as for his cont ri bu ti on to any ge ne ral ave ra ge. In
the ab sen ce of a trans port do cu ment, or if such do cu ment
has not be en pre sen ted, the con sig nee shall be li ab le for the 
fre ight ag re ed with the ship per if it cor res ponds to mar ket
prac ti ce.

2. The pla cing of the go ods at the dis po sal of the
con sig nee in ac cor dan ce with the cont ract of car ri a ge or
with the usa ge of the par ti cu lar tra de or with the sta tu to ry
re gu lat ions app li cab le at the port of dis char ge shall be
con si de red a de li ve ry. The im po sed han ding over of the
go ods to an aut ho rity or a third party shall al so be
con si de red a de li ve ry.

Chapter III

TRANSPORT DOCUMENTS

Article 11

Nature and content

1. For each car ri a ge of go ods go ver ned by this
Con ven ti on the car ri er shall is sue a trans port do cu ment; he 
shall is sue a bill of la ding only if the ship per so re qu ests
and if it has be en so ag re ed be fo re the go ods we re lo a ded
or be fo re they we re ta ken over for car ri a ge. The lack of a
trans port do cu ment or the fact that it is in comp le te shall
not af fect the va li dity of the cont ract of car ri a ge.

2. The ori gi nal of the trans port do cu ment must be sig ned 
by the car ri er, the mas ter of the ves sel or a per son
aut ho ri zed by the car ri er. The car ri er may re qu i re the
ship per to co un ter sign the ori gi nal or a co py. The sig na tu re 
may be in handw ri ting, prin ted in fa csi mi le, per fo ra ted,

stam ped, in sym bols or ma de by any ot her me cha ni cal or
elect ro nic me ans, if this is not pro hi bi ted by the law of the
Sta te whe re the trans port do cu ment was is su ed.

3. The trans port do cu ment shall be pri ma fa cie
evi den ce, sa ve pro of to the cont ra ry, of the conc lu si on and
con tent of the cont ract of car ri a ge and of the ta king over of
the go ods by the car ri er. In par ti cu lar, it shall pro vi de a
ba sis for the pre sump ti on that the go ods ha ve be en ta ken
over for car ri a ge as they are desc ri bed in the trans port
do cu ment.

4. When the trans port do cu ment is a bill of la ding, it
alo ne shall de ter mi ne the re lat ions bet we en the car ri er and
the con sig nee. The con di ti ons of the cont ract of car ri a ge
shall con ti nue to de ter mi ne the re lat ions bet we en car ri er
and ship per.

5. The trans port do cu ment, in ad di ti on to its de no mi-
na ti on, con ta ins the fol lo wing par ti cu lars:

(a) the na me, do mi ci le, re gis te red of fi ce or pla ce of
re si den ce of the car ri er and of the ship per;

(b) the con sig nee of the go ods;

(c) the na me or num ber of the ves sel, whe re the go ods
ha ve be en ta ken on bo ard, or par ti cu lars in the trans port
do cu ment sta ting that the go ods ha ve be en ta ken over by
the car ri er but not yet lo a ded on the ves sel;

(d) the port of lo a ding or the pla ce whe re the go ods we re 
ta ken over and the port of dis char ge or the pla ce of
de li ve ry;

(e) the usu al na me of the type of go ods and the ir met hod
of pac ka ging and, for dan ge ro us or pol lu ting go ods, the ir
na me ac cor ding to the re qu i re ments in for ce or, if the re is
no such na me, the ir ge ne ral na me;

(f) the di men si ons, num ber or we ight as well as the
iden ti fi ca ti on marks of the go ods ta ken on bo ard or ta ken
over for the pur po se of car ri a ge;

(g) the sta te ment, if app li cab le, that the go ods shall or
may be car ri ed on deck or on bo ard open ves sels;

(h) the ag re ed pro vi si ons con cer ning fre ight;

(i) in the ca se of a con sign ment no te, the spe ci fi ca ti on as 
to whet her it is an ori gi nal or a co py; in the ca se of a bill of
la ding, the num ber of ori gi nals;

(j) the pla ce and da te of is sue. The le gal cha rac ter of a
trans port do cu ment in the sen se of ar tic le 1, pa rag raph 6,
of this Con ven ti on is not af fec ted by the ab sen ce of one or
mo re of the par ti cu lars re fer red to in this pa rag raph.

Article 12

Reservations in transport documents

1. The car ri er is en tit led to inc lu de in the trans port
do cu ment re ser va ti ons con cer ning:



(a) The di men si ons, num ber or we ight of the go ods, if
he has gro unds to sus pect that the par ti cu lars supp li ed by
the ship per are inac cu ra te or if he had no re a so nab le me ans 
of chec king such par ti cu lars, es pe ci ally be ca u se the go ods
ha ve not be en co un ted, me a su red or we ig hed in his
pre sen ce or be ca u se, wit ho ut exp li cit ag re e ment, the
di men si ons or we ights ha ve be en de ter mi ned by dra ught
me a su re ment;

(b) Iden ti fi ca ti on marks which are not cle arly and
du rably af fi xed on the go ods them sel ves or, if the go ods
are pac ked, on the re cep tac les or pac ka gings;

(c) The ap pa rent con di ti on of the go ods.

2. If the car ri er fa ils to no te the ap pa rent con di ti on of the 
go ods or do es not en ter re ser va ti ons in that res pect, he is
de e med to ha ve no ted in the trans port do cu ment that the
go ods we re in ap pa rent go od con di ti on.

3. If, in ac cor dan ce with the par ti cu lars set out in the
trans port do cu ment, the go ods are pla ced in a con ta i ner or
in the holds of the ves sel and se a led by ot her per sons than
the car ri er, his ser vants or his agents, and if ne it her the
con ta i ner nor the se als are da ma ged or bro ken when they
re ach the port of dis char ge or the pla ce of de li ve ry, it shall
be pre su med that the loss or da ma ge to the go ods did not
oc cur du ring car ri a ge.

Article 13

Bill of lading

1. The ori gi nals of a bill of la ding shall be do cu ments of
tit le is su ed in the na me of the con sig nee, to or der or to
be a rer.

2. At the pla ce of des ti na ti on, the go ods shall be
de li ve red only in ex chan ge for the ori gi nal of the bill of
la ding sub mit ted ini ti ally; the re af ter, furt her de li ve ry
can not be cla i med aga inst ot her ori gi nals.

3. When the go ods are ta ken over by the car ri er, han ding 
over the bill of la ding to a per son en tit led the re by to
re ce i ve the go ods has the sa me ef fects as the han ding over
of the go ods as far as the ac qu i si ti on of rights to the go ods
is con cer ned.

4. If the bill of la ding has be en trans fer red to a third
party, inc lu ding the con sig nee, who has ac ted in go od fa ith 
in re li an ce on the desc rip ti on of the go ods the re in, pro of to
the cont ra ry of the pre sump ti on set out in ar tic le 11,
pa rag raph 3, and ar tic le 12, pa rag raph 2, shall not be
ad mis sib le.

Chapter IV

RIGHT TO DISPOSE OF THE GOODS

Article 14

Holder of the right of disposal

1. The ship per shall be aut ho ri zed to dis po se of the
go ods; in par ti cu lar, he may re qu i re the car ri er to
dis con ti nue the car ri a ge of the go ods, to chan ge the pla ce
of de li ve ry or to de li ver the go ods to a con sig nee ot her than 
the con sig nee in di ca ted in the trans port do cu ment.

2. The ship per’s right of dis po sal shall ce a se to exist
on ce the con sig nee, fol lo wing the ar ri val of the go ods at
the sche du led pla ce of de li ve ry, has re qu es ted de li ve ry of
the go ods and,

(a) whe re car ri a ge is un der a con sign ment no te, on ce the 
ori gi nal has be en han ded over to the con sig nee;

(b) whe re car ri a ge is un der a bill of la ding, on ce the
ship per has re lin qu is hed all the ori gi nals in his pos ses si on
by han ding them over to anot her per son.

3. By an app rop ri a te ent ry in the con sign ment no te, the
ship per may, when the con sign ment no te is is su ed, wa i ve
his right of dis po sal to the con sig nee.

Ar tic le 15

Con di ti ons for the exer ci se of the right of dis po sal

The ship per or, in the ca se of ar tic le 14, pa rag raphs 2
and 3, the con sig nee, must, if he wis hes to exer ci se his
right of dis po sal:

(a) whe re a bill of la ding is used, sub mit all ori gi nals
pri or to the ar ri val of the go ods at the sche du led pla ce of
de li ve ry;

(b) whe re a trans port do cu ment ot her than a bill of
la ding is used, sub mit this do cu ment, which shall inc lu de
the new inst ruc ti ons gi ven to the car ri er;

(c) com pen sa te the car ri er for all costs and da ma ge
in cur red in car ry ing out inst ruc ti ons;

(d) pay all the ag re ed fre ight in the event of the
dis char ge of the go ods be fo re ar ri val at the sche du led
pla ce of de li ve ry, un less the cont ract of car ri a ge pro vi des
ot her wi se.
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Chapter V

LIABILITY OF THE CARRIER

Article 16

Liability for loss

1. The car ri er shall be li ab le for loss re sul ting from loss
or da ma ge to the go ods ca u sed bet we en the ti me when he
to ok them over for car ri a ge and the ti me of the ir de li ve ry,
or re sul ting from de lay in de li ve ry, un less he can show that 
the loss was due to cir cums tan ces which a di li gent car ri er
co uld not ha ve pre ven ted and the con se qu en ces of which
he co uld not ha ve aver ted.

2. The car ri er’s li a bi lity for loss re sul ting from loss or
da ma ge to the go ods ca u sed du ring the ti me be fo re the
go ods are lo a ded on the ves sel or the ti me af ter they ha ve
be en dis char ged from the ves sel shall be go ver ned by the
law of the Sta te app li cab le to the cont ract of car ri a ge.

Article 17

Servants and agents

1. The car ri er shall be res pon sib le for the acts and
omis si ons of his ser vants and agents of who se ser vi ces he
ma kes use du ring the per for man ce of the cont ract of
car ri a ge, when such per sons are ac ting wit hin the sco pe of
the ir emp lo y ment, as if such acts or omis si ons we re his
own.

2. When the car ri a ge is per for med by an ac tu al car ri er in
ac cor dan ce with ar tic le 4, the car ri er is al so res pon sib le for 
the acts and omis si ons of the ac tu al car ri er and of the
ser vants and agents of the ac tu al car ri er ac ting wit hin the
sco pe of the ir emp lo y ment.

3. If an ac ti on is bro ught aga inst the ser vants and agents
of the car ri er or the ac tu al car ri er, such per sons, if they
pro ve that they ac ted wit hin the sco pe of the ir emp loy-
ment, are en tit led to ava il them sel ves of the exo ne ra ti ons
and li mits of li a bi lity which the car ri er or the ac tu al car ri er
is en tit led to in vo ke un der this Con ven ti on.

4. A pi lot de sig na ted by an aut ho rity and who can not be
fre ely se lec ted shall not be con si de red to be a ser vant or
agent wit hin the me a ning of pa rag raph 1.

Article 18

Special exonerations from liability

1. The car ri er and the ac tu al car ri er shall be exo ne ra ted
from the ir li a bi lity when the loss, da ma ge or de lay are the
re sult of one of the cir cums tan ces or risks lis ted be low:

(a) acts or omis si ons of the ship per, the con sig nee or the
per son en tit led to dis po se of the go ods;

(b) hand ling, lo a ding, sto wa ge or dis char ge of the go ods 
by the ship per, the con sig nee or third par ti es ac ting on
be half of the ship per or the con sig nee;

(c) car ri a ge of the go ods on deck or in open ves sels,
whe re such car ri a ge has be en ag re ed with the ship per or is
in ac cor dan ce with the prac ti ce of the par ti cu lar tra de, or if
it is re qu i red by the  regulations in for ce;

(d) na tu re of the go ods which ex po ses them to to tal or
par ti al loss or da ma ge, es pe ci ally thro ugh bre a ka ge, rust,
de cay, de sic ca ti on, le a ka ge, nor mal was ta ge (in vo lu me or
we ight), or the ac ti on of ver min or ro dents;

(e) lack of or de fec ti ve con di ti on of pac ka ging in the
ca se of go ods which, by the ir na tu re, are ex po sed to loss or
da ma ge when not pac ked or when the pac ka ging is
de fec ti ve;

(f) in suf fi ci en cy or ina de qu a cy of marks iden ti fy ing the
go ods;

(g) res cue or sal va ge ope rat ions or at temp ted res cue or
sal va ge ope rat ions on in land wa ter wa ys;

(h) car ri a ge of li ve ani mals, un less the car ri er has not
 taken the me a su res or ob ser ved the inst ruc ti ons ag re ed
upon in the cont ract of car ri a ge.

2. When, in the cir cums tan ces of the ca se, da ma ge co uld 
be att ri bu ted to one or mo re of the cir cums tan ces or risks
lis ted in pa rag raph 1 of the pre sent ar tic le, it is pre su med to 
ha ve be en ca u sed by such a cir cums tan ce or risk. This
pre sump ti on do es not apply if the in ju red party pro ves that
the loss suf fe red do es not re sult, or do es not re sult
exc lu si vely, from one of the cir cums tan ces or risks lis ted
in pa rag raph 1 of this ar tic le.

Article 19

Calculation of compensation

1. Whe re the car ri er is li ab le for to tal loss of go ods, the
com pen sa ti on pa y ab le by him shall be equ al to the va lue of 
the go ods at the pla ce and on the day of de li ve ry ac cor ding
to the cont ract of car ri a ge. De li ve ry to a per son ot her than
the per son en tit led is de e med to be a loss.

2. In the event of par ti al loss or da ma ge to go ods, the
car ri er shall be li ab le only to the ex tent of the loss in va lue.

3. The va lue of the go ods shall be fi xed ac cor ding to the
com mo dity ex chan ge pri ce or, if the re is no such pri ce,
ac cor ding to the ir mar ket pri ce or, if the re is no com mo dity 
ex chan ge pri ce or mar ket pri ce, by re fe ren ce to the nor mal
va lue of go ods of the sa me kind and qu a lity at the pla ce of
de li ve ry.

4. In res pect of go ods which by re a son of the ir na tu re are 
ex po sed to was ta ge du ring car ri a ge, the car ri er shall be
held li ab le, wha te ver the length of the car ri a ge, only for
that part of the was ta ge which ex ce eds nor mal was ta ge (in
vo lu me or we ight) as de ter mi ned by the par ti es to the



cont ract of car ri a ge or, if not, by the re gu lat ions or
es tab lis hed prac ti ce at the pla ce of des ti na ti on.

5. The pro vi si ons of this ar tic le shall not af fect the
car ri er’s right con cer ning the fre ight as pro vi ded by the
cont ract of car ri a ge or, in the ab sen ce of spe ci al
ag re e ments in this re gard, by the app li cab le na ti o nal
re gu lat ions or prac ti ces.

Article 20

Maximum limits of liability

1. Sub ject to ar tic le 21 and pa rag raph 4 of the pre sent
ar tic le, and re gard less of the ac ti onb ro ught aga inst him,
the car ri er shall un der no cir cums tan ces be li ab le for
amo unts ex ce e ding 666.67 units of ac co unt per pac ka ge or
ot her ship ping unit, or 2 units of ac co unt per ki lo gram of
we ight, spe ci fi ed in the trans port do cu ment, of the go ods
lost or da ma ged, whi che ver is the hig her. If the pac ka ge or
ot her ship ping unit is a con ta i ner and if the re is no ment ion
in the trans port do cu ment of any pac ka ge or ship ping unit
con so li da ted in the con ta i ner, the amo unt of 666.67 units
of ac co unt shall be rep la ced by the amo unt of 1500 units of 
ac co unt for the con ta i ner wit ho ut the go ods it con ta ins
and, in ad di ti on, the amo unt of 25.000 units of ac co unt for
the go ods which are in the con ta i ner.

2. Whe re a con ta i ner, pal let or si mi lar ar tic le of
trans port is used to con so li da te go ods, the pac ka ges or
ot her ship ping units enu me ra ted in the trans port do cu ment
as pac ked in or on such ar tic le of trans port are de e med
pac ka ges or ship ping units. Ex cept as afo re sa id, the go ods
in or on such ar tic le of trans port are de e med one ship ping
unit. In ca ses whe re the ar tic le of trans port it self has be en
lost or da ma ged, that ar tic le of trans port, if not ow ned or
ot her wi se supp li ed by the car ri er, is con si de red one
se pa ra te ship ping unit.

3. In the event of loss due to de lay in de li ve ry, the
car rier’s li a bi lity shall not ex ce ed the amo unt of the
fre ight. Ho we ver, the agg re ga te li a bi lity un der pa rag raph 1 
and the first sen ten ce of the pre sent pa rag raph shall not
ex ce ed the li mi ta ti on which wo uld be es tab lis hed un der
pa rag raph 1 for to tal loss of the go ods with res pect to
which such li a bi lity was in cur red.

4. The ma xi mum li mits of li a bi lity ment io ned in
pa rag raph 1 do not apply:

(a) whe re the na tu re and hig her va lue of the go ods or
 articles of trans port ha ve be en exp ressly spe ci fi ed in the
trans port do cu ment and the car ri er has not re fu ted tho se
spe ci fi ca ti ons, or

(b) whe re the par ti es ha ve exp ressly ag re ed to hig her
ma xi mum li mits of li a bi lity.

5. The agg re ga te of the amo unts of com pen sa ti on
re co ve rab le from the car ri er, the ac tu al car ri er and the ir
ser vants and agents for the sa me loss shall not ex ce ed
ove rall the li mits of li a bi lity pro vi ded for in this ar tic le.

Article 21

Loss of right to limit liability

1. The car ri er or the ac tu al car ri er is not en tit led to the
exo ne ra ti ons and li mits of li a bi lity pro vi ded for in this
Con ven ti on or in the cont ract of car ri a ge if it is pro ved that
he him self ca u sed the da ma ge by an act or omis si on, eit her
with the in tent to ca u se such da ma ge, or reck lessly and
with the know led ge that such da ma ge wo uld pro bably
 result.

2. Si mi larly, the ser vants and agents ac ting on be half of
the car ri er or the ac tu al car ri er are not en tit led to the
exo ne ra ti ons and li mits of li a bi lity pro vi ded for in this
Con ven ti on or in the cont ract of car ri a ge, if it is pro ved
that they ca u sed the da ma ge in the man ner desc ri bed in
pa rag raph 1.

Ar tic le 22

App li ca ti on of the exo ne ra ti ons and li mits of li a bi lity

The exo ne ra ti ons and li mits of li a bi lity pro vi ded for in
this Con ven ti on or in the cont ract of car ri a ge apply in any
ac ti on in res pect of loss or da ma ge to or de lay in de li ve ry
of the go ods co ve red by the cont ract of car ri a ge, whet her
the ac ti on is fo un ded in cont ract, in tort or on so me ot her
le gal gro und.

Chapter VI

CLAIMS PERIOD

Article 23

Notice of damage

1. The ac cep tan ce wit ho ut re ser va ti on of the go ods by
the con sig nee is pri ma fa cie evi den ce of the de li ve ry by the 
car ri er of the go ods in the sa me con di ti on and qu an tity as
when they we re han ded over to him for car ri a ge.

2. The car ri er and the con sig nee may re qu i re an
ins pec ti on of the con di ti on and qu an tity of the go ods on
de li ve ry in the pre sen ce of the two par ti es.

3. Whe re the loss or da ma ge to the go ods is ap pa rent,
any re ser va ti on on the part of the con sig nee must be
for mu la ted in wri ting spe ci fy ing the ge ne ral na tu re of the
da ma ge, no la ter than the ti me of de li ve ry, un less the
con sig nee and the car ri er ha ve jo intly chec ked the
con di ti on of the go ods.

4. Whe re the loss or da ma ge to the go ods is not
ap pa rent, any re ser va ti on on the part of the con sig nee must 
be no ti fi ed in wri ting spe ci fy ing the ge ne ral na tu re of the
da ma ge, no la ter than 7 con se cu ti ve da ys from the ti me of
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de li ve ry; in such ca se, the in ju red party shall show that the
da ma ge was ca u sed whi le the go ods we re in the char ge of
the car ri er.

5. No com pen sa ti on shall be pa y ab le for da ma ge
re sul ting from de lay in de li ve ry ex cept when the con sig nee 
can pro ve that he ga ve no ti ce of the de lay to the car ri er
wit hin 21 con se cu ti ve da ys fol lo wing de li ve ry of the
go ods and that this no ti ce re a ched the car ri er.

Article 24

Limitation of actions

1. All ac ti ons ari sing out of a cont ract go ver ned by this
Con ven ti on shall be ti me-bar red af ter one ye ar
com men cing from the day when the go ods we re, or sho uld
ha ve be en, de li ve red to the con sig nee. The day on which
the li mi ta ti on pe ri od com men ces is not inc lu ded in the
pe ri od.

2. The per son aga inst whom an ac ti on is ins ti tu ted may
at any ti me du ring the li mi ta ti on pe ri od ex tend that pe ri od
by a dec la ra ti on in wri ting to the in ju red party. This pe ri od
may be furt her ex ten ded by one or mo re furt her dec la-
ra ti ons.

3. The sus pen si on and in ter rup ti on of the li mi ta ti on
 period are go ver ned by the law of the Sta te app li cab le to
the cont ract of car ri a ge. The fi ling of a cla im in pro ce ed-
ings to ap por ti on li mi ted li a bi lity for all cla ims ari sing
from an event ha ving led to da ma ge shall in ter rupt the
 limitation.

4. Any ac ti on for in dem nity by a per son held li ab le
 under this Con ven ti on may be ins ti tu ted even af ter the
ex pi ry of the li mi ta ti on pe ri od pro vi ded for in pa rag raphs 1 
and 2 of the pre sent ar tic le, if pro ce e dings are ins ti tu ted
wit hin a pe ri od of 90 da ys com men cing from the day on
which the per son ins ti tu ting the ac ti on has sett led the cla im 
or has be en ser ved with pro cess, or if pro ce e dings are
ins ti tu ted wit hin a lon ger pe ri od as pro vi ded by the law of
the Sta te whe re pro ce e dings are ins ti tu ted.

5. A right of ac ti on which has be co me bar red by lap se of 
ti me may not be exer ci sed by way of co un ter-cla im or
set-off.

Chapter VII

LIMITS OF CONTRACTUAL FREEDOM

Article 25

Nullity of contractual stipulations

1. Any cont rac tu al sti pu la ti on in ten ded to exc lu de or to
li mit or, sub ject to the pro vi si ons of ar tic le 20, pa rag raph 4, 
to inc re a se the li a bi lity, wit hin the me a ning of this

Con ven ti on, of the car ri er, the ac tu al car ri er or the ir
ser vants or agents, to shift the bur den of pro of or to re du ce
the pe ri ods for cla ims or li mi ta ti ons re fer red to in ar tic les
23 and 24 shall be null and vo id. Any sti pu la ti on as sig ning
a be ne fit of in su ran ce of the go ods in fa vo ur of the car ri er
is al so null and vo id.

2. Not withs tan ding the pro vi si ons of pa rag raph 1 of the
pre sent ar tic le and wit ho ut pre ju di ce to ar tic le 21,
cont rac tu al sti pu la ti ons shall be aut ho ri zed spe ci fy ing that
the car ri er or the ac tu al car ri er is not li ab le for los ses
ari sing from:

(a) an act or omis si on by the mas ter of the ves sel, the
pi lot or any ot her per son in the ser vi ce of the ves sel, pus her 
or to wer du ring na vi ga ti on or in the for mat ion or
dis so lu ti on of a pus hed or to wed con voy, pro vi ded that the
car ri er comp li ed with the ob li ga ti ons set out for the crew in 
ar tic le 3, pa rag raph 3, un less the act or omis si on  re sults
from an in ten ti on to ca u se da ma ge or from reck less
con duct with the know led ge that such da ma ge wo uld
pro bably re sult;

(b) fi re or an exp lo si on on bo ard the ves sel, whe re it is
not pos sib le to pro ve that the fi re or exp lo si on re sul ted
from a fa ult of the car ri er or the ac tu al car ri er or the ir
ser vants or agents or a de fect of the ves sel;

(c) the de fects exis ting pri or to the vo y a ge of his ves sel
or of a ren ted or char te red ves sel if he can pro ve that such
de fects co uld not ha ve be en de tec ted pri or to the start of
the vo y a ge des pi te due di li gen ce.

Chapter VIII

SUPPLEMENTARY PROVISIONS

Article 26

General average

Not hing in this Con ven ti on shall pre vent the app li ca ti on 
of pro vi si ons in the cont ract of car ri a ge or na ti o nal law
re gar ding the cal cu la ti on of the amo unt of da ma ges and
cont ri bu ti ons pa y ab le in the event of ge ne ral ave ra ge.

Article 27

Other applicable provisions and nuclear damage

1. This Con ven ti on do es not mo di fy the rights or du ti es
of the car ri er pro vi ded for in in ter na ti o nal con ven ti ons or
na ti o nal law re lat ing to the li mi ta ti on of li a bi lity of ow ners
of in land na vi ga ti on or ma ri ti me ves sels.



2. The car ri er shall be re li e ved of li a bi lity un der this
Con ven ti on for da ma ge ca u sed by a nuc le ar in ci dent if the
ope ra tor of a nuc le ar ins tal la ti on or ot her aut ho ri zed
per son is li ab le for such da ma ge pur su ant to the laws and
re gu lat ions of a Sta te go ver ning li a bi lity in the fi eld of
nuc le ar energy.

Article 28

Unit of account

The unit of ac co unt re fer red to in ar tic le 20 of this
Con ven ti on is the Spe ci al Dra wing Right as de fi ned by the
 International Mo ne ta ry Fund. The amo unts ment io ned in
ar tic le 20 are to be con ver ted in to the na ti o nal cur ren cy of
a Sta te ac cor ding to the va lue of such cur ren cy at the da te
of jud ge ment or the da te ag re ed upon by the par ti es. The
va lue, in terms of the Spe ci al Dra wing Rights, of a na ti o nal 
cur ren cy of a Cont rac ting Sta te is to be cal cu la ted in
ac cor dan ce with the met hod of eva lu a ti on app li ed by the
In ter na ti o nal Mo ne ta ry Fund in ef fect at the da te in
qu es ti on for its ope rat ions and tran sac ti ons.

Article 29

Additional national provisions

1. In ca ses not pro vi ded for in this Con ven ti on, the
cont ract of car ri a ge is go ver ned by the law of the Sta te
ag re ed by the Par ti es.

2. In the ab sen ce of such ag re e ment, the law of the Sta te
with which the cont ract of car ri a ge is most clo sely
con nec ted is to be app li ed.

3. It is to be pre su med that the cont ract of car ri a ge is
most clo sely con nec ted with the Sta te in which the
prin ci pal pla ce of bu si ness of the car ri er is lo ca ted at the
ti me when the cont ract was conc lu ded, if the port of
lo a ding or the pla ce whe re the go ods are ta ken over, or the
port of dis char ge or the pla ce of de li ve ry or the ship per’s
prin ci pal pla ce of bu si ness is al so lo ca ted in that Sta te.
Whe re the car ri er has no pla ce of bu si ness on land and
conc lu des the cont ract of car ri a ge on bo ard his ves sel, it is
to be pre su med that the cont ract is most clo sely con nec ted
with the Sta te in which the ves sel is re gis te red or who se
flag it fli es, if the port of lo a ding or the pla ce whe re the
go ods are ta ken over, or the port of dis char ge or the pla ce
of de li ve ry or the ship per’s prin ci pal pla ce of bu si ness is
al so lo ca ted in that Sta te.

4. The law of the Sta te whe re the go ods are lo ca ted
go verns the re al gu a ran tee gran ted to the car ri er for cla ims
set out in ar tic le 10, pa rag raph 1.

Chapter IX

DECLARATIONS CONCERNING
THE SCOPE OF APPLICATION

Article 30

Carriage by way of specific inland waterways

1. Each Sta te may, at the ti me of sig ning this Con ven-
ti on or of ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce, app ro val or ac ces si on,
dec la re that it will not apply this Con ven ti on to cont racts
re lat ing to car ri a ge by way of spe ci fic in land wa ter wa ys
si tu a ted on its ter ri to ry and to which in ter na ti o nal ru les of
na vi ga ti on do not apply and which do not cons ti tu te a link
bet we en such in ter na ti o nal wa ter wa ys. Ho we ver, such a
dec la ra ti on may not ment ion all ma in wa ter wa ys of that
Sta te.

2. Whe re the pur po se of the cont ract of car ri a ge is the
car ri a ge of go ods wit ho ut transs hip ment both on wa ter-
wa ys not ment io ned in the dec la ra ti on re fer red to in
pa rag raph 1 of this ar tic le and on wa ter wa ys ment io ned in
this dec la ra ti on, this Con ven ti on equ ally app li es to this
cont ract, un less the dis tan ce to be tra vel led on the lat ter
wa ter wa ys is the lon ger.

3. When a dec la ra ti on has be en ma de ac cor ding to
pa rag raph 1, any ot her Cont rac ting Sta te may dec la re that
it will not apply eit her the pro vi si ons of this Con ven ti on to
the cont racts re fer red to in this dec la ra ti on. The dec la-
ra ti on ma de in ac cor dan ce with the pre sent pa rag raph shall 
ta ke ef fect at the ti me of ent ry in to for ce of the Con ven ti on
for the Sta te which has ma de a dec la ra ti on ac cor ding to
pa rag raph 1, but at the ear li est at the ti me of ent ry in to
for ce of the Con ven ti on for the Sta te which has ma de a
dec la ra ti on ac cor ding to the pre sent pa rag raph.

4. The dec la ra ti ons re fer red to in pa rag raphs 1 and 3 of
this ar tic le may be withd rawn in who le or in part, at any
ti me, by no ti fi ca ti on to the de po si ta ry to that ef fect, in di-
ca ting the da te on which they shall ce a se to ha ve ef fect.
The withd ra wal of the se dec la ra ti ons shall not ha ve any
ef fect on cont racts al re a dy conc lu ded.

Article 31

National transport or transport free of charge

Each Sta te may, at the ti me of the sig na tu re of this
Con ven ti on, of its ra ti fi ca ti on, its app ro val, its ac cep tan ce,
its ac ces si on the re to or at any ti me the re af ter, dec la re that
it will al so apply this Con ven ti on:

(a) to cont racts of car ri a ge ac cor ding to which the port
of lo a ding or the pla ce of ta king over and the port of
dis char ge or the pla ce of de li ve ry are lo ca ted in its own
ter ri to ry;

(b) by de ro ga ti on from ar tic le 1, pa rag raph 1, to car ri a ge 
free of char ge.
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Article 32

Regional provisions concerning liability

1. Each Sta te may, at the ti me of sig na tu re of this
Con ven ti on, or of its ra ti fi ca ti on, its app ro val, its
ac cep tan ce, its ac ces si on the re to or at any ti me the re af ter,
dec la re that in res pect of the car ri a ge of go ods bet we en
ports of lo a ding or pla ces whe re go ods are ta ken over and
ports of dis char ge or pla ces of de li ve ry, of which eit her
both are si tu a ted on its own ter ri to ry or one is si tu a ted on
its own ter ri to ry and the ot her on the ter ri to ry of a Sta te
which has ma de the sa me dec la ra ti on, the car ri er shall not
be li ab le for da ma ge ca u sed by an act or omis si on by the
mas ter of the ves sel, pi lot or any ot her per son in the ser vi ce 
of the ves sel, pus her or to wer du ring na vi ga ti on or du ring
the for mat ion of a pus hed or to wed con voy, pro vi ded that
the car ri er comp li ed with the ob li ga ti ons set out for the
crew in ar tic le 3, pa rag raph 3, un less the act or omis si on
re sults from an in ten ti on to ca u se da ma ge or from reck less
con duct with the know led ge that such da ma ge wo uld
pro bably re sult.

2. The pro vi si on con cer ning li a bi lity re fer red to in
pa rag raph 1 shall en ter in to for ce bet we en two Cont rac ting 
Sta tes when this Con ven ti on en ters in to for ce in the se cond 
Sta te which has ma de the sa me dec la ra ti on. If a Sta te has
ma de this dec la ra ti on fol lo wing the ent ry in to for ce of the
Con ven ti on for that Sta te, the pro vi si on con cer ning
li a bi lity re fer red to in pa rag raph 1 shall en ter in to for ce on
the first day of the month fol lo wing a pe ri od of three
months as from the no ti fi ca ti on of the dec la ra ti on to the
de po si ta ry. The pro vi si on con cer ning li a bi lity shall be
app li cab le only to cont racts of car ri a ge sig ned af ter its
ent ry in to for ce.

3. A dec la ra ti on ma de in ac cor dan ce with pa rag raph 1
may be withd rawn at any ti me by no ti fi ca ti on to the
de po si ta ry. In the event of withd ra wal, the pro vi si ons
con cer ning li a bi lity re fer red to in pa rag raph 1 shall ce a se
to ha ve ef fect on the first day of the month fol lo wing the
no ti fi ca ti on or at a sub se qu ent ti me in di ca ted in the
no ti fi ca ti on. The withd ra wal shall not apply to cont racts of 
car ri a ge sig ned be fo re the pro vi si ons con cer ning li a bi lity
ha ve ce a sed to ha ve ef fect.

Chapter X

FINAL PROVISIONS

Article 33

Signature, ratification, acceptance, approval, accession

1. This Con ven ti on shall be open for sig na tu re by all
Sta tes for one ye ar at the he ad qu ar ters of the de po si ta ry.

The pe ri od for sig na tu re shall start on the day when the
de po si ta ry sta tes that all aut hen tic texts of this Con ven ti on
are ava i lab le.

2. Sta tes may be co me Par ti es to this Con ven ti on:

(a) by sig na tu re wit ho ut re ser va ti on as to ra ti fi ca ti on,
ac cep tan ce or app ro val;

(b) by sig na tu re sub ject to ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce or
app ro val, fol lo wed by ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce or app ro val;

(c) by ac ces si on af ter the de ad li ne set for sig na tu re.

3. Inst ru ments of ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce, app ro val or
ac ces si on shall be de po si ted with the de po si ta ry.

Article 34

Entry into force

1. This Con ven ti on shall en ter in to for ce on the first day
of the month fol lo wing the ex pi ra ti on of a pe ri od of three
months as from the da te on which fi ve Sta tes ha ve sig ned
this Con ven ti on wit ho ut any re ser va ti on as to ra ti fi ca ti on,
ac cep tan ce or app ro val or ha ve de po si ted the ir inst ru ments 
of ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce, app ro val or ac ces si on with the
de po si ta ry.

2. For each Sta te which signs this Con ven ti on wit ho ut
any re ser va ti on as to ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce or app ro val,
or de po sits the inst ru ments of ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce,
app ro val or ac ces si on with the de po si ta ry af ter the ent ry
in to for ce of this Con ven ti on, the sa me shall en ter in to
for ce on the first day of the month fol lo wing the ex pi ra ti on
of a pe ri od of three months as from the da te of sig ning
wit ho ut any re ser va ti on as to ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce or
app ro val, or the de po sit of the inst ru ments of ra ti fi ca ti on,
ac cep tan ce, app ro val or ac ces si on with the de po si ta ry.

Article 35

Denunciation

1. This Con ven ti on may be de no un ced by a Sta te Party
on the ex pi ra ti on of a pe ri od of one ye ar fol lo wing the da te
on which it en te red in to for ce for that Sta te.

2. No ti fi ca ti on of de nun ci a ti on shall be de po si ted with
the de po si ta ry.

3. The de nun ci a ti on shall ta ke ef fect on the first day of
the month fol lo wing the ex pi ra ti on of a pe ri od of one ye ar
as from the da te of de po sit of the no ti fi ca ti on of de nun-
ci a ti on or af ter a lon ger pe ri od re fer red to in the no ti fi-
ca ti on of de nun ci a ti on.



Article 36

Review and amendment

At the re qu est of not less than one third of the
Cont rac ting Sta tes to this Con ven ti on, the de po si ta ry shall
con ve ne a con fe ren ce of the Cont rac ting Sta tes for
re vi sing or amen ding it.

Article 37

Revision of the amounts for limitation of liability
and unit of account

1. Not withs tan ding the pro vi si ons of ar tic le 36, when a
re vi si on of the amo unt spe ci fi ed in ar tic le 20, pa rag raph 1,
or the subs ti tu ti on of the unit de fi ned in ar tic le 28 by
anot her unit is pro po sed, the de po si ta ry shall, when not
less than one fo urth of the Sta tes Par ti es to this Con ven ti on 
so re qu est, sub mit the pro po sal to all mem bers of the
Uni ted Na ti ons Eco no mic Com mis si on for Eu ro pe, the
Cent ral Com mis si on for the Na vi ga ti on of the Rhi ne and
the Da nu be Com mis si on and to all Cont rac ting Sta tes and
shall con ve ne a con fe ren ce for the so le pur po se of al te ring
the amo unt spe ci fi ed in ar tic le 20, pa rag raph 1, or of
subs ti tu ting the unit de fi ned in ar tic le 28 by anot her unit.

2. The con fe ren ce shall be con ve ned at the ear li est six
months af ter the day on which the pro po sal was trans-
mit ted.

3. All Cont rac ting Sta tes to this Con ven ti on are en tit led
to par ti ci pa te in the con fe ren ce, whet her or not they are
mem bers of the or ga ni za ti ons re fer red to in pa rag raph 1.

4. The amend ments shall be adop ted by a ma jo rity of
two thirds of the Cont rac ting Sta tes to the Con ven ti on
rep re sen ted at the con fe ren ce and ta king part in the vo te,
pro vi ded that not less than one half of the Cont rac ting
Sta tes to this Con ven ti on are rep re sen ted when the vo te is
ta ken.

5. Du ring the con sul ta ti on con cer ning the amend ment
of the amo unt spe ci fi ed in ar tic le 20, pa rag raph 1, the
con fe ren ce shall ta ke ac co unt of the les sons drawn from
the events ha ving led to da ma ge and in par ti cu lar the
amo unt of da ma ge re sul ting the ref rom, chan ges in
mo ne ta ry va lu es and the ef fect of the pro po sed amend ment 
on the cost of in su ran ce.

6. (a) The amend ment of the amo unt in ac cor dan ce with
this ar tic le may ta ke ef fect at the ear li est fi ve ye ars af ter the 
day on which this Con ven ti on was ope ned for sig na tu re
and at the ear li est fi ve ye ars af ter the day on which an
amend ment ma de pre vi o usly in ac cor dan ce with this
ar tic le en te red in to for ce.

(b) An amo unt may not be so inc re a sed as to ex ce ed the
amo unt of the ma xi mum li mits of li a bi lity spe ci fi ed by this 

Con ven ti on, inc re a sed by six per cent per an num, cal cu-
la ted ac cor ding to the prin cip le of com po und in ter est as
from the day on which this Con ven ti on was ope ned for
sig na tu re.

(c) An amo unt may not be so inc re a sed as to ex ce ed the
trip le of the ma xi mum li mits of li a bi lity spe ci fi ed by this
Con ven ti on.

7. The de po si ta ry shall no ti fy all Cont rac ting Sta tes of
any amend ment adop ted in ac cor dan ce with pa rag raph 4.
The amend ment is de e med to ha ve be en ac cep ted af ter a
pe ri od of eigh te en months fol lo wing the day of no ti fi-
ca ti on, un less du ring such pe ri od not less than one fo urth
of the Sta tes which we re Cont rac ting Sta tes at the ti me of
the de ci si on con cer ning the amend ment ha ve in for med the
de po si ta ry that they will not ac cept that amend ment; in
such ca se, the amend ment is re jec ted and do es not en ter
in to for ce.

8. An amend ment which is de e med to ha ve be en
ac cep ted in ac cor dan ce with pa rag raph 7 shall en ter in to
for ce eigh te en months af ter its ac cep tan ce.

9. All Cont rac ting Sta tes are bo und by the amend ment
un less they de no un ce this Con ven ti on in ac cor dan ce with
ar tic le 35 not la ter than six months be fo re the amend ment
en ters in to for ce. The de nun ci a ti on ta kes ef fect when the
amend ment en ters in to for ce.

10. When an amend ment has be en adop ted but the
sche du led eigh te en-month pe ri od for ac cep tan ce has not
el ap sed, a Sta te which be co mes a Cont rac ting Sta te du ring
that pe ri od is bo und by the amend ment if it en ters in to
for ce. A Sta te which be co mes a Cont rac ting Sta te af ter that 
pe ri od is bo und by an amend ment ac cep ted in ac cor dan ce
with pa rag raph 7. In the ca ses ci ted in the pre sent
pa rag raph, a Sta te is bo und by an amend ment as so on as it
en ters in to for ce or as so on as this Con ven ti on en ters in to
for ce for that Sta te if this ta kes pla ce sub se qu ently.

Article 38

Depositary

1. This Con ven ti on shall be de po si ted with the Go vern-
ment of the Re pub lic of Hun ga ry.

2. The de po si ta ry shall:
(a) com mu ni ca te to all Sta tes which par ti ci pa ted in the

Dip lo ma tic Con fe ren ce for the Adop ti on of the Bu da pest
Con ven ti on on the Cont ract for the Car ri a ge of Go ods by
In land Wa ter way, for chec king, the pre sent Con ven ti on in
the of fi ci al lan gu a ge vers ion which was not ava i lab le at
the ti me of the Con fe ren ce;

(b) in form all Sta tes re fer red to un der sub pa rag raph (a)
abo ve of any pro po sal for the amend ment of the text
com mu ni ca ted in ac cor dan ce with sub pa rag raph (a)
abo ve;
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(c) es tab lish the da te on which all of fi ci al lan gu a ge
vers ions of this Con ven ti on ha ve be en bro ught in to
con for mity with each ot her and are to be con si de red
aut hen tic;

(d) com mu ni ca te to all Sta tes re fer red to in sub-
pa rag raph (a) abo ve the da te es tab lis hed inac cor dan ce
with sub pa rag raph (c) abo ve;

(e) com mu ni ca te to all Sta tes which we re in vi ted to the
Dip lo ma tic Con fe ren ce for the Adop ti on of the Bu da pest
Con ven ti on on the Cont ract for the Car ri a ge of Go ods by
In land Wa ter way and to tho se which ha ve sig ned this
Con ven ti on or ac ce ded the re to, cer ti fi ed true co pi es of this
Con ven ti on;

(f) in form all Sta tes which ha ve sig ned this Con ven ti on
or ac ce ded to it:

(i) of any new sig na tu re, no ti fi ca ti on or dec la ra ti on
ma de, in di ca ting the da te of the sig na tu re, no ti fi ca ti on or
dec la ra ti on;

(ii) of the da te of ent ry in to for ce of this Con ven ti on;

(iii) of any de nun ci a ti on of this Con ven ti on and of the
da te on which such de nun ci a ti on is to ta ke ef fect;

(iv) of any amend ment adop ted in ac cor dan ce with
ar tic les 36 and 37 of this Con ven ti on and of the da te of
ent ry in to for ce of such amend ment;

(v) of any com mu ni ca ti on re qu i red un der a pro vi si on of
this Con ven ti on.
 

3. Af ter the ent ry in to for ce of this Con ven ti on, the
de po si ta ry shall trans mit to the Sec re ta ri at of the Uni ted
Na ti ons a cer ti fi ed true co py of this Con ven ti on for
re gist ra ti on and pub li ca ti on, in ac cor dan ce with Ar tic le
102 of the Char ter of the Uni ted Na ti ons.

Do ne at Bu da pest on the twenty-se cond of Ju ne 2001 in
a sing le ori gi nal co py of which the Dutch, Eng lish, French, 
Ger man and Rus si an texts are equ ally aut hen tic.

In wit ness whe re of, the un der sig ned ple ni po ten ti a ri es,
be ing duly aut ho ri zed the re to by the ir Go vern ments, ha ve
sig ned this Con ven ti on.”

„Budapesti Egyezmény

a Belvízi Árufuvarozási Szerzõdésrõl

(CMNI)

Az eb ben az Egyez mény ben Ré szes Ál la mok,

fi gye lem mel az Eu ró pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si
Ér te kez let 1975. au gusz tus 1. nap ján kelt zá ró ok má nyá ban 
fog lalt, a jo gi sza bá lyo zá sok olyan har mo ni zá lá sá ra vo nat -
ko zó aján lá sok ra, ame lyek a szál lí tás nak a Raj nai Ha jó zás
Köz pon ti Bi zott sá ga és a Du na Bi zott ság tag ál la mai ál tal,
az Egye sült Nem ze tek Eu ró pai Gaz da sá gi Bi zott sá gá val
együtt mû kö dés ben tör té nõ fej lesz té sé re irá nyul,

fel is mer ve a bel ví zi áru fu va ro zá si szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó bi zo nyos egy sé ges sza bá lyok meg ál la po dás út ján
tör té nõ lét re ho zá sá nak szük sé ges és kí vá na tos vol tát,

úgy ha tá roz tak, hogy e cél ból Egyez ményt köt nek és az
aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

Eb ben az Egyez mény ben

1. a ,,Fu va ro zá si szer zõ dés” el ne ve zé sé tõl füg get le nül, 
bár mely olyan szer zõ dést je lent, amely alap ján a fu va ro zó
fu var díj el le né ben az áru bel ví zi uta kon va ló to váb bí tá sát
vál lal ja;

2. a ,,Fu va ro zó” bár mely olyan sze mélyt je lent, aki a
fel adó val szer zõ dést kö tött, vagy aki nek a ne vé ben a fel -
adó val szer zõ dést kö töt tek bel ví zi fu va ro zás ra;

3. a ,,To váb bi fu va ro zó” bár mely olyan sze mélyt
 jelent, aki a fu va ro zó nak nem al kal ma zott ja vagy ügy -
nöke, és aki re a fu va ro zó a bel ví zi fu va ro zás, vagy a fu va -
ro zás egy ré szé nek el vég zé sét bíz ta;

4. a ,,Fel adó” bár mely olyan sze mélyt je lent, aki a
 fuvarozóval szer zõ dést kö tött, vagy aki nek a ne vé ben bel -
ví zi fu va ro zás ra a fu va ro zó val szer zõ dést kö töt tek;

5. a ,,Cím zett” az áru át vé te lé re jo go sult sze mélyt
 jelenti;

6. a ,,Fu var ok mány” a bel ví zi fu va ro zá si szer zõ dést és
az áru fu va ro zó ál ta li át vé te lét vagy be ra ká sát bi zo nyí tó,
ha jó rak jegy ként vagy fu var le vél ként, il let ve bár mi lyen
egyéb, a ke res ke del mi gya kor lat ban hasz nált do ku men -
tum ként ki ál lí tott ok mányt je len ti;
 

7. az ,,Áru” sem a von ta tott, sem a tolt ha jó kat nem fog -
lal ja ma gá ban, to váb bá nem fog lal ja ma gá ban az uta sok
poggyá szát és jár mû ve it; amennyi ben az árut kon té ner ben, 
rak la pon, vagy ha son ló szál lí tá si esz köz ben vagy esz kö -
zön szál lít ják gyûj tõ ra ko mány ként, il let ve ha az áru
 csomagolt, az „áru” ma gá ban fog lal ja eze ket a szál lí tá si
esz kö zö ket, il let ve cso ma go lást, amennyi ben azo kat a fel -
adó bo csát ja ren del ke zés re;
 

8. az ,,Írás ban” ki fe je zés, amennyi ben a fe lek el té rõ en
nem ál la pod tak meg, ma gá ban fog lal ja az in for má ció
elekt ro ni kus, op ti kai vagy ha son ló hír köz lé si esz kö zön
tör té nõ to váb bí tá sát, be le ért ve – de nem csak ezek re kor lá -
toz va – a táv ira tot, te le fa xot, te le xet, elekt ro ni kus pos tát,
il let ve az elekt ro ni kus adat át vi telt (EDI), az zal a fel té tel -



lel, hogy ez az in for má ció hi vat ko zás ként tör té nõ fel hasz -
ná lás cél já ból a ké sõb bi ek ben is hoz zá fér he tõ (ma rad).

9. Az Ál lam en nek az Egyez mény nek meg fele lõen
 alkalmazandó jo ga az adott ál lam ban ha tá lyos azon jog -
sza bá lyo kat je len ti, ame lyek nem nem zet kö zi ma gán jo gi
sza bá lyai.

2. cikk

Alkalmazási terület

1. Ez az Egyez mény bár mely olyan bel ví zi fu va ro zá si
szer zõ dés re al kal ma zan dó, amely nél az áru szer zõ dés ben
ki kö tött be ra ká sá nak vagy át vé te lé nek ki kö tõ je és ki ra kó
vagy ki szol gál ta tá si ki kö tõ je két olyan kü lön bö zõ ál lam -
ban ta lál ha tó, ame lyek nek leg alább egyi ke eb ben az
Egyez mény ben Ré szes Ál lam. Amennyi ben a szer zõ dés
több ki ra kó vagy ki szol gál ta tá si ki kö tõ kö zött vá lasz tá si
le he tõ sé get ál la pít meg, a ki ra kó, il let ve ki szol gál ta tá si
 kikötõ az, aho vá az árut a vá lasz tás foly tán tény le ge sen
 elfuvarozták.

2. Amennyi ben a bel ví zi fu va ro zá si szer zõ dés cél ja az
át ra kás nél kü li áru fu va ro zás úgy bel ví zi uta kon, mind
 pedig olyan vi ze ken, ame lyek re a ten ge ri sza bá lyok vo nat -
koz nak, az 1. be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel
ugyan csak ez az Egyez mény al kal ma zan dó, ki vé ve azo kat
az ese te ket, ami kor:

a) az irány adó ten ge ri jog nak meg fele lõen ten ge ri ha jó -
rak je gyet ál lí tot tak ki, vagy

b) a meg te en dõ tá vol ság az olyan vi ze ken a na gyobb,
ame lyek re a ten ge ri sza bá lyok vo nat koz nak.

3. Ez az Egyez mény a ha jó ál la mi ho va tar to zá sá ra,
lajst ro mo zá sá nak he lyé re vagy ho ni ki kö tõ jé re, il let ve ar ra 
va ló te kin tet nél kül al kal ma zan dó, hogy bel ví zi vagy
 tengeri ha jó ról van-e szó, to váb bá te kin tet nél kül a fuva -
rozó, a fel adó vagy a cím zett ál lam pol gár sá gá ra, lakhe -
lyére, szék he lyé re vagy tar tóz ko dá si he lyé re.

II. Fejezet

A SZERZÕDÕ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3. cikk

Az áru átvétele, fuvarozása és kiszolgáltatása

1. A fu va ro zó kö te les a ki kö tött ha tár idõn be lül az árut
ren del te té si he lyé re to váb bí ta ni és azt a cím zett nek olyan
ál la pot ban ki szol gál tat ni, ami lyen ben azt át vet te.

2. El té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban, az áru át vé te le és
 kiszolgáltatása a ha jón tör té nik.

3. A fu va ro zó dön ti el, hogy me lyik ha jót fog ja hasz -
nál ni. Kö te les elõ ze tesen, va la mint az út meg kez dé se elõtt
kel lõ gon dos sá got ta nú sí ta ni ah hoz, hogy fi gye lem mel a
fu va ro zan dó áru ter mé sze té re, a ha jó be ra ko dás ra al kal -
mas le gyen, ha jó zás ra al kal mas le gyen és ren del kez zék
a ha tá lyos sza bá lyok ban elõ írt meg fe le lõ sze mély zet tel
és fel sze re lé sek kel, to váb bá ren del kez zék az adott áru
 fuvarozásához szük sé ges nem ze ti és nem zet kö zi enge -
délyekkel.

4. Amennyi ben ab ban ál la pod tak meg, hogy a fu va ro -
zást meg ha tá ro zott ha jó val vagy ha jó tí pus sal vég zik, a fu -
va ro zó a fel adó hoz zá já ru lá sa nél kül az árut tel je sen vagy
rész ben más ha jó ra csak az aláb bi ese tek ben rak hat ja át:

a) olyan kö rül mé nyek fel me rü lé se ese tén, mint az ala -
csony víz ál lás vagy össze üt kö zés, il let ve egyéb ha jó zá si
aka dá lyok, ame lyek a fu va ro zá si szer zõ dés meg kö té se kor
nem vol tak elõ re lát ha tók, és ame lyek a fu va ro zá si szer zõ -
dés tel je sí té se ér de ké ben meg kö ve te lik a ra ko dást, il let ve
az át ra kást, amennyi ben meg fe le lõ idõn be lül a fu va ro zó
nem kap hat a fel adó tól uta sí tást, vagy

b) ha ez meg fe lel azon ki kö tõ gya kor la tá nak, amely ben 
a ha jó tar tóz ko dik.

5. A fel adó ra há ru ló kö te le zett sé gek re is fi gye lem mel,
a fu va ro zó kö te les biz to sí ta ni, hogy az áru be ra ká sa, el ren -
de zé se és rög zí té se a ha jó biz ton sá gát ne be fo lyá sol ja.
 

6. A fu va ro zó csak ak kor jo go sult az árut fe dél ze ten
vagy nyi tott rak te rek ben fu va roz ni, ha er rõl a fel adó val
meg ál la po dott, vagy ha az össz hang ban van az adott ke res -
ke del mi ága zat gya kor la tá val, il let ve ezt a ha tá lyos jog sza -
bá lyok meg kö ve te lik.

4. cikk

További fuvarozó

1. Az 1. cikk 1. be kez dé sé ben fog lalt fo ga lom meg ha tá -
ro zás nak meg fe le lõ, a fu va ro zó és a to váb bi fu va ro zó
 között kö tött szer zõ dés en nek az Egyez mény nek az ér tel -
mé ben fu va ro zá si szer zõ dés. Az ilyen szer zõ dés te kin te té -
ben en nek az Egyez mény nek a fel adó ra vo nat ko zó ren del -
ke zé se it a fu va ro zó ra, a fu va ro zó ra vo nat ko zó ren del ke zé -
se ket pe dig a to váb bi fu va ro zó ra kell al kal maz ni.

2. Amennyi ben a fu va ro zó a fu va ro zást vagy a fu va ro -
zás egy ré szé nek el vég zé sét to váb bi fu va ro zó ra bíz ta, füg -
get le nül at tól, hogy er re a fu va ro zá si szer zõ dés alap ján
 jogosult-e a tel jes fu va ro zá sért ezen Egyez mény ren del ke -
zé se i nek meg fele lõen to vább ra is a fu va ro zó fe lel. En nek
az Egyez mény nek a fu va ro zó fe le lõs sé gét sza bá lyo zó
min den ren del ke zé se az ál ta la el vég zett fu va ro zás te kin te -
té ben a to váb bi fu va ro zó fe le lõs sé gé re is vo nat ko zik.

3. A fu va ro zó nak a fel adót min den olyan eset ben tá jé -
koz tat nia kell, ami kor a fu va ro zás sal vagy a fu va ro zás egy
ré szé nek el vég zé sé vel to váb bi fu va ro zót bíz meg.
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4. A fel adó val vagy a cím zet tel kö tött bár mely olyan
meg ál la po dás, amely a fu va ro zó fe le lõs sé gét az Egyez -
mény ren del ke zé se i nek meg fele lõen ki ter jesz ti, a to váb bi
fu va ro zó ra csak annyi ban ha tá lyos, amennyi ben a to váb bi
fu va ro zó azt ki fe je zet ten és írás ban el fo gad ta. A to váb bi
fu va ro zó hi vat koz hat mind azok ra a ki fo gá sok ra, ame lyek -
kel a fu va ro zá si szer zõ dés alap ján a fu va ro zó él het.
 

5. Ak kor és annyi ban, amennyi ben mind a fu va ro zó,
mind a to váb bi fu va ro zó fe le lõs ség gel tar to zik, fe le lõs sé -
gük egye tem le ges. En nek a cikk nek egyet len ren del ke zé se 
sem érin ti az egy más sal szem be ni vissz ke re se ti jo gu kat.

5. cikk

A kiszolgáltatás határideje

A fu va ro zó kö te les a fu va ro zá si szer zõ dés ben ki kö tött
ha tár idõ re az árut ki szol gál tat ni, il let ve, ha ilyen ha tár idõ -
ben nem ál la pod tak meg, ak kor olyan ha tár idõn be lül,
amely a ha jó út kö rül mé nye i nek figye lembe véte lével és
aka dály ta lan ha jó zás ese tén a gon do san el já ró fu va ro zó tól
éssze rû en el vár ha tó.

6. cikk

A feladó kötelezettségei

1. A fel adó kö te les meg fi zet ni a fu va ro zá si szer zõ dés
alap ján ese dé kes össze ge ket.

2. A fel adó kö te les a fu va ro zó val a to váb bí tan dó áru ra
vo nat ko zó an az áru át adá sa elõtt írás ban kö zöl ni a to váb -
bí tan dó áru aláb bi ada ta it:

a) az áru mé re tei, da rab szá ma, vagy sú lya és faj la gos
ra ko dá si tér fo ga ta;

b) az áru azo no sí tá sá hoz szük sé ges je lö lé sek;
c) az áru ter mé sze te, jel leg ze tes sé gei és tu laj don sá gai;
d) az áru vám- vagy egyéb ha tó sá gi ke ze lé sé re vo nat -

ko zó uta sí tá sok;
e) a fu var ok mány ban fel tün tet ni szük sé ges, egyéb ada tok.
Ezen túl me nõ en az áru át adá sa kor a fel adó kö te les a fu -

va ro zó nak min den szük sé ges kí sé rõ ok mányt is át ad ni.

3. Ha az áru ter mé sze te ezt igény li, a fel adó – figye -
lembe vé ve a ki kö tött szál lí tá si mû ve le te ket – kö te les az
árut úgy cso ma gol ni, hogy an nak el ve szé sét vagy meg sé -
rü lé sét a fu va ro zó a fu va ro zó ál tal tör té nõ át vé tel tõl ki -
szol gál ta tá sá ig meg elõz ze, és hogy az a ha jó ban vagy más
áru ban ne okoz zon kárt. At tól füg gõ en, hogy a fu va ro zás ra 
vo nat ko zó an mi ben ál la pod tak meg, a fel adó kö te les
 továbbá gon dos kod ni meg fe le lõ meg je lö lés rõl az irány adó 
nem zet kö zi vagy nem ze ti elõ írások sze rint, vagy ilyen elõ -
írások hi á nyá ban a bel ví zi ha jó zás ban ál ta lá no san el fo ga -
dott sza bá lyok nak és gya kor lat nak meg fele lõen.

4. A fu va ro zó ra há ru ló kö te le zett sé gek re is fi gye lem -
mel, a fel adó kö te les az árut a bel ví zi ha jó zá si gya kor lat -
nak meg fele lõen be rak ni, el ren dez ni és rög zí te ni, ha a
 fuvarozási szer zõ dés más ként nem ren del ke zik.

7. cikk

Veszélyes és környezetszennyezõ áru

1. Ha ve szé lyes vagy kör nye zet szennye zõ árut kell fu -
va roz ni, a fel adó kö te les az áru át adá sa elõtt a 6. cikk 2. be -
kez dé sé ben fog lalt ada tok ki egé szí té se ként a fu va ro zót
írás ban, egy ér tel mû en tá jé koz tat ni az áru ban rej lõ ve szély -
rõl és a szennye zé si koc ká za tok ról, to váb bá a fo ga na to sí -
tan dó óv in téz ke dé sek rõl.

2. Amennyi ben a ve szé lyes vagy kör nye zet szennye zõ
áru szál lí tá sá hoz en ge dély szük sé ges, a fel adó a szük sé ges
hi va ta los ok má nyo kat leg ké sõbb az áru át adá sa kor ad ja át.
 

3. Amennyi ben a ve szé lyes vagy kör nye zet szennye zõ
áru fu va ro zá sá nak foly ta tá sa, an nak ki ra ká sa vagy ki szol -
gál ta tá sa ha tó sá gi en ge dély hi á nyá ban le he tet len, a fel adót 
ter he lik az áru nak a be ra ko dá si ki kö tõ be vagy egy kö ze -
leb bi olyan hely re tör té nõ vissza szál lí tá sá val össze füg gés -
ben fel me rült költ sé gek, ahol az árut ki le het rak ni és ki
 lehet szol gál tat ni, vagy meg le het sem mi sí te ni.
 

4. Éle tet, va gyont vagy a kör nye ze tet köz vet le nül
 fenyegetõ ve szély ese tén a fu va ro zó jo go sult az árut ki rak -
ni, ár tal mat la ní ta ni, vagy – fel té ve, hogy egy ilyen in téz ke -
dés nem arány ta lan az áru ban rej lõ ve szély hez ké pest –
meg sem mi sí te ni még ak kor is, ha az áru át vé te le elõtt tá jé -
koz tat ták, vagy más mó don tu do má sa volt az áru ban rej lõ
ve szély vagy szennye zé si koc ká za tok ter mé sze té rõl.
 

5. Amennyi ben a fu va ro zó jo go sult meg ten ni a 3. és
4. be kez dés ben fog lalt in téz ke dé se ket, igé nyel he ti fel me -
rült ká rá nak meg té rí té sét.

8. cikk

A feladó felelõssége

1. A fel adó vét kes sé gé tõl füg get le nül fe lel a fu va ro zó -
nál vagy a to váb bi fu va ro zó nál azon tény foly tán felme -
rülõ va la mennyi ká rért és költ sé gért, hogy:

a) a 6. cikk 2. be kez dé sé ben, vagy a 7. cikk 1. be kez dé -
sé ben em lí tett ada tok vagy tá jé koz ta tás hi ány zik, pon tat -
lan vagy nem tel jes;

b) a ve szé lyes vagy a kör nye zet szennye zõ árut nem az
irány adó nem zet kö zi vagy nem ze ti elõ írásoknak meg fele -
lõen je löl ték meg vagy cím kéz ték fel, vagy ilyen elõ írások
hi á nyá ban nem a bel ví zi ha jó zás ban ál ta lá no san el is mert
sza bá lyok nak és gya kor lat nak meg fele lõen jár tak el;



c) a szük sé ges kí sé rõ ok má nyok hi á nyoz nak, pontat -
lanok vagy nem tel je sek.

A fu va ro zó nem hi vat koz hat a fel adó fe le lõs sé gé re,
amennyi ben bi zo nyí tást nyer, hogy a vét kes ma ga tar tás
ne ki ma gá nak, al kal ma zot ta i nak vagy meg bí zott ja i nak
 róható fel. Ugyan ez a sza bály vo nat ko zik a to váb bi fu va -
ro zó ra is.

2. A fel adó azon sze mé lyek cse le ke de te i ért és mu lasz -
tá sa i ért, akik nek szol gá la tát a 6. és 7. cikk ben em lí tett fel -
ada tok el vég zé sé hez és kö te le zett sé gek tel je sí té sé hez
igény be ve szi, úgy fe lel, mint sa ját cse le ke de te i ért és
 mulasztásaiért, amennyi ben ezek a sze mé lyek fel ada ta ik
tel je sí té se kö ré ben jár nak el.

9. cikk

A fuvarozó elállása a fuvarozási szerzõdéstõl

1. A fu va ro zó a fu va ro zá si szer zõ dés tõl el áll hat, ha a
fel adó nem tel je sí tet te a 6. cikk 2. be kez dé sé ben vagy a
7. cikk 1. és 2. be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kötelezett -
ségeit.

2. Amennyi ben a fu va ro zó él a szer zõ dés tõl va ló el ál lás 
jo gá val, az árut a fel adó költ sé gé re ki rak hat ja, és vá lasz tá -
sa sze rint az aláb bi össze gek va la me lyi ké nek meg fi ze té sét
kö ve tel he ti:

a) a ki kö tött fu var díj egy har ma dát; vagy

b) a vá ra ko zá si dí jon fe lül a fel me rült költ sé gei és az
oko zott vesz te ség össze gé vel meg egye zõ té rí tést, to váb bá
amennyi ben a ha jó út már meg kez dõ dött, az út már meg tett
ré szé ért ará nyo san já ró fu var dí jat.

10. cikk

Az áruk kiszolgáltatása

1. Nem érint ve a fel adó nak a 6. cikk 1. be kez dé se sze -
rin ti kö te le zett sé ge it, az a cím zett, aki az áru nak a ren del -
te té si hely re tör tént meg ér ke zé se után an nak ki szol gál ta tá -
sát ké ri, a fu va ro zá si szer zõ dés nek meg fele lõen fe lel a
 fuvardíj és az árut ter he lõ egyéb kö ve te lé sek megfizeté -
séért, to váb bá kö zös ha jó kár ese tén hoz zá já ru lá sá ért.
 Fuvarokmány hi á nyá ban, vagy ha azt nem mu tat ták be,
a cím zett a fel adó val meg ál la po dott fu var dí jért fe lel,
amennyi ben az a pi a ci gya kor lat nak meg fe lel.

2. Az áru nak a cím zett ren del ke zé sé re bo csá tá sa a fu -
va ro zá si szer zõ dés nek vagy az adott ke res ke del mi ága zat
szo ká sa i nak vagy a ki ra ká si ki kö tõ ben ér vény ben lé võ elõ -
írásoknak meg fele lõen, ki szol gál ta tás nak mi nõ sül. Az áru
kö te le zõ en elõ írt át adá sa va la mely ha tó ság nak vagy har -
ma dik fél nek ugyan csak ki szol gál ta tás nak mi nõ sül.

III. Fejezet

FUVAROKMÁNYOK

11. cikk

Természete és tartalma

1. A fu va ro zó az Egyez mény ha tá lya alá tar to zó min -
den fu va ro zás hoz kö te les fu var ok mányt ki ál lí ta ni; ha jó -
rak je gyet csak ak kor kö te les ki ál lí ta ni, ha a fel adó azt ké ri,
és ha eb ben még az elõtt meg ál la pod tak, mi e lõtt az árut be -
rak ták, vagy mi e lõtt azt fu va ro zás ra át vet ték. A fu var ok -
mány hi á nya vagy an nak hi á nyos vol ta nem érin ti a fu va -
ro zá si szer zõ dés ér vé nyes sé gét.

2. A fu var ok mány ere de ti pél dá nyát a fu va ro zó nak
vagy a ha jó pa rancs nok nak, vagy a fu va ro zó ál tal fel ha tal -
ma zott sze mély nek alá kell ír nia. A fu va ro zó kö ve tel he ti,
hogy a fel adó az ere de ti pél dányt, il let ve a má so la tot el len -
je gyez ze. Az alá írás tör tén het kéz írás sal, fa xi mi le nyom ta -
tás sal, per fo rá lás sal, bé lyeg zõ vel, szim bó lu mok for má já -
ban vagy bár mely egyéb me cha ni kus vagy elekt ro ni kus
esz köz zel, amennyi ben ezt nem tilt ja azon ál lam jo ga, ahol 
a fu var ok mányt ki ál lít ják.

3. A fu var ok mány az el len ke zõ bi zo nyí tá sá ig bi zo nyít -
ja a fu va ro zá si szer zõ dés lét re jöt tét és tar tal mát, to váb bá
az áru nak a fu va ro zó ál ta li át vé te lét. Meg ala poz za kü lö nö -
sen azt a vé lel met, hogy az árut úgy vet ték át fu va ro zás ra,
mint az a fu var ok mány ban le van ír va.

4. Amennyi ben a fu var ok mány ha jó rak jegy, egye dül
az ha tá roz za meg a fu va ro zó és a cím zett kö zöt ti vi szo nyo -
kat. A fu va ro zó és a fel adó kö zöt ti jog vi szonyt to vább ra is
a fu va ro zá si szer zõ dés fel té te lei ha tá roz zák meg.

5. A meg ne ve zé sen túl me nõ en a fu var ok mány az  alábbi
ada to kat tar tal maz za:

a) a fu va ro zó és a fel adó ne vét, cí mét, szék he lyét vagy
lak he lyét;

b) az áru cím zett jét;

c) a ha jó ne vét vagy szá mát, amennyi ben az árut a ha jó
fe dél ze té re rak ták, vagy a fu var ok mány ban azt a be jegy -
zést, hogy az árut a fu va ro zó át vet te, de azt a ha jó ra még
nem rak ták be;

d) a be ra ko dá si ki kö tõt vagy az áru át vé te lé nek a he -
lyét, va la mint a ki ra ko dá si ki kö tõt vagy az áru ki szol gál ta -
tá sá nak a he lyét;

e) az áru faj ta szo ká sos meg ne ve zé sét és a cso ma go lás
mód ját, va la mint ve szé lyes vagy szennye zõ áru ese tén an -
nak a ha tá lyos elõ írások sze rin ti meg ne ve zé sét, vagy ilyen
meg ne ve zés hi á nyá ban an nak ál ta lá nos meg ne ve zé sét;

f) a ha jó ra be ra kott vagy fu va ro zás ra át vett áru mé re tét, 
da rab szá mát vagy sú lyát, va la mint azo no sí tó jel zé sét;
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g) adott eset ben ar ra vo nat ko zó meg jegy zést, hogy az
árut a fe dél ze ten, vagy nyi tott rak te rek ben kell vagy le het
szál lí ta ni;

h) a meg ál la po dás sze rin ti, fu var díj ra vo nat ko zó ren -
del ke zé se ket;

i) fu var le vél ese té ben an nak meg je lö lé sét, hogy ere de ti 
vagy má so la ti pél dány ról van-e szó; ha jó rak jegy ese té ben
pe dig az ere de ti pél dá nyok szá mát;

j) a ki ál lí tás he lyét és kel tét.
Az eb ben a be kez dés ben em lí tett egy vagy több adat

 hiánya nem hat ki a je len Egyez mény 1. cik ke 6. be kez dé -
sé nek ér tel mé ben vett fu var ok mány jo gi ter mé sze té re.

12. cikk

Fenntartások a fuvarokmányokban

1. A fu va ro zó jo go sult a fu var ok mány ba fenn tar tá so kat 
be je gyez ni/fel ven ni:

a) az áru mé re te, da rab szá ma vagy sú lya te kin te té ben,
ha oka van fel té te lez ni, hogy a fel adó ál tal meg adott ada -
tok pon tat la nok, vagy ha nem állt ren del ke zé sé re meg fe le -
lõ esz köz ezen ada tok el len õr zé sé re, kü lö nö sen mi vel az
árut nem a fu va ro zó je len lé té ben szá mol ták meg, mér ték
meg vagy mér le gel ték le, vagy ha ki fe je zett meg ál la po dás
hi á nyá ban a mé re tet vagy a súlyt a ha jó kö bö zés sze rin ti
me rü lé se alap ján ál la pí tot ták meg;

b) az azo no sí tó jel zé sek te kin te té ben, ame lye ket nem
rög zí tet tek jól ki ve he tõ en és tar tó san ma gá ra az áru ra,
vagy gön gyö leg ese tén a tar tá lyok ra vagy a cso ma go lás ra;

c) az áru kül sõd le ges ál la po ta te kin te té ben.

2. Ha a fu va ro zó el mu laszt ja be je gyez ni az áru kül sõd -
le ges ál la po tát, vagy e te kin tet ben nem él fenn tar tás sal,
úgy kell te kin te ni, mint aki a fu var ok mány ba azt je gyez te
be, hogy az áru kül sõd le ge sen jó ál la pot ban van.

3. Ha a fu var ok mány ban fog lal tak nak meg fele lõen az
árut olyan kon té ner ben vagy a ha jó olyan rak te re i ben
 helyezték el, ame lye ket nem a fu va ro zó, al kal ma zot tai
vagy meg bí zot tai plom bál tak le, és ha sem a kon té ner, sem
a plom bák nem sé rül tek meg a ki ra ko dá si ki kö tõ vagy
a  kiszolgáltatás he lyé nek el éré sé ig, ak kor vé lel mez ni kell,
hogy az áru ban a vesz te ség vagy a kár nem a fu va ro zás
köz ben kö vet ke zett be.

13. cikk

Hajórakjegy

1. A ha jó rak jegy ere de ti pél dá nyai a cím zett ne vé re,
ren de let re vagy be mu ta tó ra ki ál lí tott ér ték pa pí rok.

2. A ki szol gál ta tás he lyén az árut csak a ha jó rak jegy
 elsõként be mu ta tott ere de ti pél dá nyá nak át vé te le el le né -

ben szol gál tat ják ki; ezt köve tõen ki szol gál ta tás a töb bi
ere de ti pél dány el le né ben már nem kö ve tel he tõ.

3. Ha az árut a fu va ro zó vet te át, a ha jó rak jegy át adá sa
egy olyan sze mély nek, aki ez ál tal az áru át vé te lé re jo go -
sult tá vá lik, az áru ra vo nat ko zó jo gok meg szer zé se te kin -
te té ben ugyan olyan jog ha tás sal jár, mint az áru nak az
 átadása.

4. Ha a ha jó rak je gyet egy olyan har ma dik fél re ru ház -
ták át, be le ért ve a cím zet tet, aki az áru nak a ha jó rak jegy -
ben fog lalt le írá sá ra ha gyat koz va jó hi sze mû en járt el, ve le
szem ben nincs he lye a 11. cikk 3. be kez dé sé ben és a
12. cikk 2. be kez dé sé ben fog lalt vé lel met meg dön tõ el len -
bi zo nyí tás nak.

IV. Fejezet

AZ ÁRUVAL VALÓ RENDELKEZÉS JOGA

14. cikk

A rendelkezési jog jogosultja

1. A fel adó jo go sult az áru val ren del kez ni; kü lö nö sen
kö ve tel he ti, hogy a fu va ro zó az áru fu va ro zá sát sza kít sa
meg, a ki szol gál ta tás he lyét vál toz tas sa meg, vagy az árut a 
fu va ro zá si szer zõ dés ben meg je lölt tõl el té rõ en más cím -
zett nek szol gál tas sa ki.

2. A fel adó ren del ke zé si jo ga meg szû nik, mi helyt a
cím zett az áru nak a ki kö tött ki szol gál ta tá si hely re va ló
meg ér ke zé sét köve tõen az áru ki szol gál ta tá sát kér te, és

a) fu var le vél lel tör té nõ fu va ro zás ese tén, mi helyt az
ere de ti pél dányt a cím zett nek át ad ták;

b) ha jó rak jeggyel tör té nõ fu va ro zás ese tén, mi helyt a
fel adó a bir to ká ban lé võ va la mennyi ere de ti pél dány tól
meg vált, át ad va azo kat egy má sik sze mély nek.

3. A fel adó a fu var le vél ki ál lí tá sa kor, er re vo nat ko zó
be jegy zés sel le mond hat ren del ke zé si jo gá ról a cím zett ja -
vá ra.

15. cikk

A rendelkezési jog gyakorlásának feltételei

A fel adó, il let ve a 14. cikk 2. és 3. be kez dé se ese té ben a
cím zett, ha gya ko rol ni kí ván ja ren del ke zé si jo gát kö te les:

a) ha jó rak jegy al kal ma zá sa ese tén, va la mennyi ere de ti
pél dányt be mu tat ni az áru nak a ki kö tött ki szol gál ta tá si
hely re tör té nõ meg ér ke zé sét meg elõ zõ en;

b) a ha jó rak jegy tõl el té rõ fu var ok mány al kal ma zá sa
ese tén, be mu tat ni ezt a fu var ok mányt, amely nek tar tal -
maz nia kell a fu va ro zó nak adott új uta sí tá so kat;



c) meg té rí te ni a fu va ro zó nak az uta sí tá sok vég re haj tá sa 
so rán fel me rült va la mennyi költ sé gét és ká rát;

d) meg fi zet ni a meg ál la po dás sze rin ti tel jes fu var dí jat
az áru nak a ki kö tött ki szol gál ta tá si hely re tör té nõ meg ér -
ke zést meg elõ zõ ki ra ko dá sa ese tén, ha a fu va ro zá si szer -
zõ dés más ként nem ren del ke zik.

V. Fejezet

A FUVAROZÓ FELELÕSSÉGE

16. cikk

Kárért való felelõsség

1. A fu va ro zó fe lel az áru ban a fu va ro zás ra va ló át vé te -
lé tõl a ki szol gál ta tá sá ig be kö vet ke zett vesz te ség bõl vagy
kár ból, vagy a ki szol gál ta tás ké se del mé bõl ere dõ ká rért,
ki vé ve, ha bi zo nyít ja, hogy a kár olyan kö rül mé nyek  miatt
kö vet ke zett be, ame lye ket a kel lõ gon dos ság gal el já ró
 fuvarozó nem tu dott vol na el ke rül ni, és azok kö vet kez mé -
nye it nem tud ta vol na el há rí ta ni.

2. A fu va ro zó nak az áru ban a ha jó ra tör té nõ be ra ká sát
meg elõ zõ idõ szak ban vagy a ha jó ról tör té nõ ki ra ká sát
köve tõen be kö vet ke zett vesz te ség bõl vagy kár ból ere dõ
ká rért va ló fe le lõs sé gét az adott ál lam fu va ro zá si szer zõ -
dés re irány adó jo ga ál la pít ja meg.

17. cikk

Alkalmazottak és megbízottak

1. A fu va ro zó azon al kal ma zot tai és meg bí zot tai cse le -
ke de te i ért és mu lasz tá sa i ért, akik nek szol gá la tát a fu va ro -
zá si szer zõ dés tel je sí té se so rán igény be ve szi, úgy fe lel,
mint sa ját cse le ke de te i ért vagy mu lasz tá sa i ért, amennyi -
ben ezek a sze mé lyek fel ada ta ik tel je sí té se kö ré ben jár nak
el.

2. Ha a fu va ro zást a 4. cikk nek meg fele lõen to váb bi
 fuvarozó vég zi, a fu va ro zó fe lel a to váb bi fu va ro zó, va la -
mint a to váb bi fu va ro zó al kal ma zot ta i nak és meg bí zot ta i -
nak a cse le ke de te i ért és mu lasz tá sa i ért is, amennyi ben
ezek a sze mé lyek fel ada ta ik tel je sí té se kö ré ben jár nak el.

3. Ha ke re se tet in dí ta nak a fu va ro zó vagy a to váb bi
 fuvarozó al kal ma zot tai és meg bí zot tai el len, az ilyen sze -
mé lyek, amennyi ben bi zo nyít ják, hogy fel ada ta ik tel je sí -
té se kö ré ben jár tak el, jo go sul tak ugyan azon fe le lõs ség
aló li men te sü lés re és fe le lõs ség kor lá to zás ra hi vat koz ni,
mint ame lyek re a fu va ro zó vagy a to váb bi fu va ro zó az
Egyez mény ér tel mé ben hi vat koz hat.

4. Az olyan rév ka la uz, akit a ha tó ság je löl ki, és aki
nem vá laszt ha tó ki sza ba don, nem te kint he tõ az 1. be kez -
dés ér tel mé ben al kal ma zott nak vagy meg bí zott nak.

18. cikk

A felelõsség alóli mentesülés különös esetei

1. A fu va ro zó és a to váb bi fu va ro zó men te sül a fe le lõs -
ség alól, amennyi ben a vesz te sé get, a kárt vagy a ké se del -
met az aláb bi ak ban fel so rolt kö rül mé nyek vagy koc ká za -
tok va la me lyi ke ered mé nyez te:

a) a fel adó, a cím zett vagy az áru val ren del kez ni jo go -
sult sze mély cse le ke de tei vagy mu lasz tá sai;

b) az áru ke ze lé se, be ra ká sa, el ren de zé se vagy ki ra ká sa
a fel adó, a cím zett, il let ve a fel adó vagy a cím zett ne vé ben
el já ró har ma dik fe lek ál tal;

c) az áru fe dél ze ten vagy nyi tott rak te rek ben tör té nõ
fu va ro zá sa, ha a fu va ro zás ilyen mód já ban a fel adó val
meg ál la pod tak, vagy ha ez az adott ke res ke del mi ága zat
gya kor la tá nak meg fe lel, vagy ha ezt az ér vény ben lé võ
ren del ke zé sek te szik kö te le zõ vé;

d) az áru ter mé sze te, amely nél fog va az áru tel jes vagy
rész le ges vesz te ség nek vagy kár nak van ki té ve, kü lö nö sen 
tö rés, rozs dá so dás, bom lás, be szá ra dás, el fo lyás, ter mé -
sze tes vesz te ség (tér fo gat ban vagy súly ban), vagy kár té -
kony ro va rok, il let ve rág csá lók te vé keny sé ge következ -
tében;

e) a cso ma go lás hi á nya vagy nem meg fe le lõ vol ta
olyan áru ese té ben, amely ter mé sze té nél fog va vesz te ség -
nek vagy kár nak van ki té ve, ha a cso ma go lás hi á nyos vagy 
nem meg fe le lõ;

f) az áru azo no sí tó jel zé se i nek hi á nyos vagy nem meg -
fe le lõ vol ta;

g) vég be vitt vagy meg kí sé relt se gít ség nyúj tá si vagy
men té si mû ve le tek bel ví zi uta kon;

h) élõ ál la tok fu va ro zá sa, ki vé ve, ha a fu va ro zó nem
tet te meg azo kat az in téz ke dé se ket vagy nem kö vet te azo -
kat az uta sí tá so kat, ame lyek ben a fu va ro zá si szer zõ dés ben 
meg ál la pod tak.

2. Ha az eset kö rül mé nye i re te kin tet tel a kár en nek a
cikk nek az 1. be kez dé sé ben fel so rolt kö rül mé nyek vagy
koc ká za tok va la me lyi ke foly tán kö vet kez he tett be, vé lel -
mez ni kell, hogy a kár en nek a kö rül mény nek vagy en nek a 
koc ká zat nak foly tán kö vet ke zett be. Ez a vé le lem meg dõl,
ha a ká ro sult fél bi zo nyít ja, hogy a ká ra nem vagy nem
 kizárólag az en nek a cikk nek az 1. be kez dé sé ben fel so rolt
kö rül mé nyek vagy koc ká za tok va la me lyi ke foly tán kö vet -
ke zett be.

19. cikk

A kártérítés számítása

1. Amennyi ben a fu va ro zó az áru tel jes el ve szé sé ért
 felel, az ál ta la fi ze ten dõ kár té rí tés az áru nak a fu va ro zá si
szer zõ dés sze rin ti ki szol gál ta tá si he lyén és nap ján ér vé -
nyes ér té ké vel egyen lõ. Az áru nak a jo go sul ta kon kí vü li
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más sze mély nek tör té nõ ki szol gál ta tá sát is el ve szés nek
kell te kin te ni.

2. Az áru ban be kö vet ke zett rész le ges vesz te ség vagy
kár ese tén a fu va ro zó csak az ér ték vesz tés mér té ké ig fe lel.

3. Az áru ér té két a tõzs dei ár, en nek hi á nyá ban a pi a ci
ár alap ján, mind ket tõ hi á nyá ban azo nos faj tá jú és minõ -
ségû áru nak a ki szol gál ta tás he lyén ér vé nyes kö zön sé ges
ára sze rint kell meg ál la pí ta ni.

4. An nak az áru nak a te kin te té ben, amely ter mé sze té -
nél fog va ki van té ve fu va ro zás alat ti vesz te ség nek, a fu va -
ro zó a fu va ro zás idõ tar ta má tól füg get le nül a vesz te ség nek
csak a fu va ro zá si szer zõ dés ben a fe lek ál tal, en nek hi á nyá -
ban a ren del te té si he lyen ér vé nyes elõ írások vagy ki ala kult 
gya kor lat ál tal meg ha tá ro zott ter mé sze tes vesz te sé get
( térfogat vagy súly sze rint) meg ha la dó ré szé ért fe lel.

5. Az eb ben a cikk ben fog lalt ren del ke zé sek nem érin -
tik a fu va ro zó nak a fu var díj ra vo nat ko zó jo gát, amely rõl a
fu va ro zá si szer zõ dés, vagy eb ben va ló kü lön meg ál la po -
dás hi á nyá ban az irány adó nem ze ti elõ írások vagy gya kor -
lat ren del ke zik.

20. cikk

A felelõsség maximális korlátai

1. A 21. cikk re és az e cikk 4. be kez dé sé re is fi gye lem -
mel, és te kin tet nél kül a fu va ro zó el len in dí tott ke re set tõl,
a fu va ro zó sem mi eset re sem fe le lõs a cso ma gon ként vagy
egyéb ra ko mány egy sé gen ként 666.67 el szá mo lá si egy sé -
get vagy az el ve szett vagy meg sé rült áru nak a fu var ok -
mány ban meg ha tá ro zott sú lyá nak min den egyes ki log -
ramm ja kén ti 2 el szá mo lá si egy sé get meg ha la dó össze gért, 
asze rint, hogy me lyik összeg a ma ga sabb. Amennyi ben a
cso mag vagy az egyéb ra ko mány egy ség kon té ner, és a
 fuvarokmányban nem tün tet nek fel a kon té ner be cso ma -
golt cso ma got vagy egyéb ra ko mány egy sé get, a 666.67 el -
szá mo lá si egy ség össze ge he lyé be 1500 el szá mo lá si egy -
ség össze ge lép a kon té ne rért, a ben ne el he lye zett áru nél -
kül, to váb bá ezen fe lül 25.000 el szá mo lá si egy ség össze ge
a kon té ner ben el he lye zett áru ért.

2. Amennyi ben az áru egye sí té sé re kon té nert, rak la pot
vagy ha son ló szál lí tó esz közt al kal maz nak, cso ma go kat
vagy egyéb ra ko mány egy sé ge ket, ame lye ket a fu var ok -
mány ban az ilyen esz köz ben vagy azon el he lye zett ként
tün tet nek fel, cso ma gok nak vagy ra ko mány egy sé gek nek
kell te kin te ni. Egyéb ese tek ben az ilyen esz köz ben vagy
azon el he lye zett árut egy ra ko mány egy ség nek kell tekin -
teni. Ab ban az eset ben, ha ma ga a szál lí tó esz köz ve szett el
vagy sé rült meg, ezt a szál lí tó esz közt, amennyi ben az nem
a fu va ro zó tu laj do na vagy azt nem a fu va ro zó bo csá tot ta
egyéb ként ren del ke zés re, egy kü lön ra ko mány egy ség nek
kell te kin te ni.

3. A ki szol gál ta tá si ké se de lem  miatt be kö vet ke zett kár
ese tén a fu va ro zó csu pán a fu var díj össze gé nek ere jé ig
 felel. Mind azon ál tal az 1. be kez dés és az e be kez dés el sõ
mon da ta alap ján já ró kár té rí tés tel jes össze ge nem ha lad -
hat ja meg azt a ha tár ér té ket, ame lyet az 1. be kez dés ér tel -
mé ben an nak az áru nak a tel jes el ve szé se ese tén ál la pí ta -
ná nak meg, amely te kin te té ben az ilyen fe le lõs ség fel -
merült.

4. A fe le lõs ség mér té ké nek az 1. be kez dés ben fog lalt
fel sõ ha tá rai nem al kal maz ha tó ak:

a) amennyi ben az áru vagy a szál lí tó esz köz ter mé sze tét 
és ma ga sabb ér té két a fu var ok mány ki fe je zet ten fel tün te ti,
és a fu va ro zó eze ket az ada to kat nem cá fol ta meg;

b) amennyi ben a fe lek ki fe je zet ten meg ál la pod tak a
 felelõsség mér té ké nek ma ga sabb fel sõ ha tá ra i ban.

5. A fu va ro zó tól, a to váb bi fu va ro zó tól, va la mint az
 alkalmazottaiktól és a meg bí zott ja ik tól ugyan azon ká rért
igé nyel he tõ kár té rí tés tel jes össze ge nem ha lad hat ja meg a
fe le lõs ség mér té ké nek eb ben a cikk ben fog lalt fel sõ ha tá -
ra it.

21. cikk

A felelõsség korlátozásához való jog elvesztése

1. A fu va ro zó vagy a to váb bi fu va ro zó nem hi vat koz -
hat az eb ben az Egyez mény ben vagy a fu va ro zá si szer zõ -
dés ben fog lalt fe le lõs ség aló li men te sü lé sek re és fe le lõs -
ség kor lá to zá sok ra, ha bi zo nyí tást nyer, hogy a kárt cse le -
ke de té vel vagy mu lasz tá sá val ma ga idéz te elõ, akár ilyen
kár oko zá sá ra irá nyu ló szán dék kal, akár gon dat la nul és
an nak tu da tá ban, hogy eb bõl va ló szí nû leg ilyen kár szár -
ma zik.

2. Ha son ló kép pen, a fu va ro zó vagy a to váb bi fu va ro zó
meg bí zá sá ból el já ró al kal ma zot tak és meg bí zot tak sem
 hivatkozhatnak az eb ben az Egyez mény ben vagy a fu va ro -
zá si szer zõ dés ben fog lalt fe le lõs ség aló li men te sü lé sek re
és fe le lõs ség kor lá to zá sok ra, ha bi zo nyí tást nyer, hogy a
kárt ma guk idéz ték elõ az 1. be kez dés ben le írt mó don.

22. cikk

A felelõsség alóli mentesülések
és a felelõsségkorlátozások alkalmazása

Az eb ben az Egyez mény ben vagy a fu va ro zá si szer zõ -
dés ben fog lalt fe le lõs ség aló li men te sü lé sek és fe le lõs ség -
kor lá to zá sok a fu va ro zá si szer zõ dés tár gyát ké pe zõ áru
 elveszése, meg sé rü lé se vagy ké se del mes ki szol gál ta tá sa
te kin te té ben in dí tott va la mennyi ke re set re irány adó ak,
akár szer zõ déssze gé ses (kont rak tu á lis) vagy szer zõ dé sen
kí vü li (de lik tu á lis) fe le lõs sé gen, akár bár mely egyéb jog -
cí men ala pul a ke re set.



VI. Fejezet

AZ IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE IRÁNYADÓ
HATÁRIDÕ

23. cikk

Kárbejelentés

1. Az áru nak a cím zett ál tal fenn tar tás nél kül tör té nõ
 elfogadása meg ala poz za azt a vé lel met, hogy a fu va ro zó
az árut ugyan olyan ál la pot ban és mennyi ség ben szol gál -
tat ta ki, mint aho gyan azt ne ki fu va ro zás ra át ad ták.

2. A fu va ro zó és a cím zett kö ve tel he ti az áru ki szol gál -
ta tá sa kor az áru ál la po tá nak és mennyi sé gé nek mind két fél 
je len lé té ben tör té nõ el len õr zé sét.

3. Ha az áru ban ke let ke zett vesz te ség vagy kár fel is -
mer he tõ, bár mely fenn tar tást a cím zett ré szé rõl leg ké sõbb
az áru ki szol gál ta tá sa kor írás ba kell fog lal ni, meg je löl ve a
kár ál ta lá nos ter mé sze tét, ki vé ve, ha a cím zett és a fu va ro -
zó kö zö sen el len õriz ték az áru ál la po tát.

4. Ha az áru ban ke let ke zett vesz te ség vagy kár nem fel -
is mer he tõ, bár mely fenn tar tást a cím zett ré szé rõl leg ké -
sõbb az áru ki szol gál ta tá sá nak idõ pont já tól szá mí tott egy -
mást kö ve tõ 7 na pon be lül írás ba kell fog lal ni, meg je löl ve
a kár ál ta lá nos ter mé sze tét; ilyen eset ben a ká ro sult fél
 köteles bi zo nyí ta ni, hogy a kár ak kor ke let ke zett, ami kor
az áru fe lett a fu va ro zó ren del ke zett.

5. Nem jár kár té rí tés a ké se del mes ki szol gál ta tás  miatt
ke let ke zett ká rért, ki vé ve, ha a cím zett bi zo nyí ta ni tud ja,
hogy a ké se de lem rõl a fu va ro zót az áru ki szol gál ta tá sá tól
szá mí tott 21 egy mást kö ve tõ na pon be lül ér te sí tet te,
 továbbá, hogy ezt az ér te sí tést a fu va ro zó meg kap ta.

24. cikk

Elévülés

1. Az en nek az Egyez mény nek ha tá lya alá tar to zó szer -
zõ dés bõl ere dõ va la mennyi igény at tól a nap tól szá mí tott
egy év el tel té vel évül el, ami kor az árut a cím zett nek
 kiszolgáltatták vagy ki kel lett vol na szol gál tat ni. Az el évü -
lé si idõ kez dõ nap ja eb be az idõ tar tam ba nem szá mít be le.

2. Az a sze mély, aki el len ke re se tet in dí tot tak, az el évü -
lé si idõ alatt bár mi kor meg hosszab bít hat ja ezt a ha tár idõt a 
ká ro sult fél hez in té zett írás be li nyi lat ko zat tal. Egy vagy
több to váb bi nyi lat ko zat tal ez a ha tár idõ is mé tel ten is meg -
hosszab bít ha tó.

3. Az el évü lés nyug vá sát és meg sza ka dá sát an nak az
ál lam nak a jo ga sza bá lyoz za, amely nek a jo ga a fu va ro zá si 
szer zõ dés re is irány adó. A kár meg osz tá si el já rás so rán tör -
té nõ igény ér vé nye sí tés, amely a fe le lõs ség kor lá to zás nak a
kár oko zó ese mény bõl ere dõ va la mennyi igény re tör té nõ
al kal ma zá sá ra irá nyul, az el évü lést meg sza kít ja.

4. Az en nek az Egyez mény nek az ér tel mé ben fe le lõs -
ség gel tar to zó sze mély vissz ke re se tet in dít hat még az
e cikk 1. és 2. be kez dé sé ben meg ál la pí tott el évü lé si idõ
 elteltével is, ha ezt az el já rást at tól a nap tól szá mí tott
90 na pon be lül in dít ja meg, ame lyen a vissz ke re se tet
 indító sze mély a kö ve te lést ki elé gí tet te vagy az el le ne
 indított ke re se tet szá má ra kéz be sí tet ték, vagy ha az el já -
rást a meg in dí tás he lye sze rin ti ál lam jo gá ban elõ írt
hosszabb ha tár idõn be lül in dít ják.

5. El évült igé nye ket nem le het ér vé nye sí te ni vi szont -
ke re set vagy be szá mí tás út ján.

VII. Fejezet

A SZERZÕDÉSI SZABADSÁG KORLÁTAI

25. cikk

Szerzõdési kikötések

1. Sem mis min den olyan szer zõ dé ses ki kö tés, amely a
fu va ro zó, a to váb bi fu va ro zó vagy azok al kal ma zot tai
vagy meg bí zot tai ezen Egyez mény sze rin ti fe le lõs sé gé nek 
ki zá rá sá ra vagy kor lá to zá sá ra, vagy a 20. cikk 4. be kez dé -
sé ben fog lalt ren del ke zé sek re is fi gye lem mel, a fe le lõs ség
fo ko zá sá ra, a bi zo nyí tá si te her át há rí tá sá ra vagy a 23. és a
24. cikk ben em lí tett igény ér vé nye sí té si vagy el évü lé si idõ
meg rö vi dí té sé re irá nyul. Sem mis to váb bá min den olyan
ki kö tés, amely az áru biz to sí tá sá ból ere dõ kö ve te lé sek nek
a fu va ro zó ra tör té nõ en ged mé nye zé sé re irá nyul.

2. Az e cikk 1. be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek
 ellenére és a 21. cikk sé rel me nél kül, a szer zõ dés ben jog -
sze rû en ki köt he tõ, hogy a fu va ro zó vagy a to váb bi fuva -
rozó az aláb bi ak  miatt be kö vet ke zõ ká ro kért nem fe lel:

a) a ha jón, a to ló ha jón vagy a von ta tó ha jón szol gá la tot
tel je sí tõ ha jó pa rancs nok, rév ka la uz vagy bár mely más sze -
mély ál tal a ha jó zás köz ben vagy a tolt vagy von ta tott
 hajókötelék össze ál lí tá sa vagy fel bon tá sa so rán el kö ve tett
cse le ke det vagy mu lasz tás, fel té ve, hogy a fu va ro zó tel je -
sí tet te a 3. cikk 3. be kez dé sé ben a sze mély zet te kin te té ben
elõ írt kö te le zett sé ge it, ki vé ve, ha a cse le ke de tet vagy mu -
lasz tást kár oko zá sá ra irá nyu ló szán dék kal, vagy gondat -
lanul és an nak tu da tá ban kö vet ték el, hogy eb bõl va ló szí -
nû leg ilyen kár szár ma zik;

b) a ha jón be kö vet ke zett tûz vagy rob ba nás, ha nem
 bizonyítható, hogy a tûz vagy rob ba nás a fu va ro zó vagy a
to váb bi fu va ro zó, vagy azok al kal ma zot ta i nak vagy meg -
bí zot ta i nak hi bá já ból, vagy a ha jó fo gya té kos sá ga  miatt
 következett be;

c) a sa ját ha jó nak, vagy a ha szon bér be vagy bér be vett
ha jó nak az utat meg elõ zõ en már meg lé võ fo gya té kos sá -
gai, ha bi zo nyí ta ni tud ja, hogy az ilyen fo gya té kos sá go kat
kel lõ gon dos ság ta nú sí tá sa mel lett sem le he tett az út meg -
kez dé se elõtt ész lel ni.
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VIII. Fejezet

KIEGÉSZÍTÕ RENDELKEZÉSEK

26. cikk

Közös hajókár

Ez az Egyez mény nem érin ti a fu va ro zá si szer zõ dés
vagy a bel sõ jog kö zös ha jó kár ese tén fi ze ten dõ kár té rí tés
és hoz zá já ru lás szá mí tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se i nek
al kal ma zá sát.

27. cikk

Egyéb irányadó rendelkezések és nukleáris kár

1. Ez az Egyez mény nem mó do sít ja a fu va ro zó nak a
bel ví zi vagy ten ge ri ha jók tu laj do no sai fe le lõs sé gé nek
kor lá to zá sá ra vo nat ko zó nem zet kö zi egyez mé nyek ben
vagy bel sõ jo gi ren del ke zé sek ben meg ál la pí tott jo ga it és
kö te le zett sé ge it.

2. A fu va ro zó men te sül az Egyez mény alap ján fenn ál ló 
fe le lõs ség alól, ha a kárt nuk le á ris bal eset okoz ta, és ezért a 
ká rért va la mely ál lam nak a nuk le á ris ener gia te rü le tén
fenn ál ló fe le lõs ség re vo nat ko zó jog sza bá lyai vagy elõ -
írásai ér tel mé ben a nuk le á ris be ren de zés üzem ben tar tó ja
vagy er re fel ha tal ma zott más sze mély fe lel.

28. cikk

Elszámolási egység

Az en nek az Egyez mény nek a 20. cik ké ben em lí tett
 elszámolási egy ség a kü lön le ges le hí vá si jog, amint azt a
Nem zet kö zi Va lu ta Alap meg ha tá roz za. A 20. cikk ben
em lí tett össze ge ket az ilyen va lu tá nak az íté let ho za tal nap -
ján vagy a fe lek ál ta li meg ál la po dás sze rin ti na pon ér vé -
nyes ár fo lya mon kell át szá mí ta ni va la mely ál lam nem ze ti
va lu tá já ra. Va la mely Ré szes Ál lam nem ze ti va lu tá já nak a
kü lön le ges le hí vá si jog ban ki fe je zett ér té két a Nem zet kö zi 
Va lu ta Alap ál tal a sa ját mû ve le te i re és ügy le te i re a kér dé -
ses na pon tény le ge sen al kal ma zott ér té ke lé si mód szer rel
kell ki szá mí ta ni.

29. cikk

Járulékos nemzeti rendelkezések

1. Az eb ben az Egyez mény ben nem sza bá lyo zott ese -
tek ben a fu va ro zá si szer zõ dés re an nak az ál lam nak a jo ga
az irány adó, amely ben a fe lek meg ál la pod tak.

2. Ilyen meg ál la po dás hi á nyá ban an nak az ál lam nak a
jo gát kell al kal maz ni, amely hez a fu va ro zá si szer zõ dés
leg szo ro sab ban kap cso ló dik.
 

3. Vé lel mez ni kell, hogy a fu va ro zá si szer zõ dés leg -
szorosabban ah hoz az ál lam hoz kap cso ló dik, amely ben a
szer zõ dés kö tés idõ pont já ban a fu va ro zó köz pon ti te lep he -
lye van, amennyi ben ugyan csak eb ben az ál lam ban van a
be ra ko dá si ki kö tõ vagy az áru (fe let ti ren del ke zés) át vé te -
lé nek he lye, il let ve a ki ra ko dá si ki kö tõ vagy a ki szol gál ta -
tás he lye vagy a fel adó köz pon ti te lep he lye. Amennyi ben a 
fu va ro zó nak a szá raz föl dön nincs te lep he lye és a fu va ro -
zá si szer zõ dést a ha jó ján kö ti meg, vé lel mez ni kell, hogy a
fu va ro zá si szer zõ dés leg szo ro sab ban ah hoz az ál lam hoz
kap cso ló dik, amely ben a ha jót lajst ro moz ták vagy amely -
nek lo bo gó ja alatt a ha jó köz le ke dik, amennyi ben a be ra -
ko dá si ki kö tõ vagy az áru (fe let ti ren del ke zés) át vé te lé nek
he lye, il let ve a ki ra ko dá si ki kö tõ vagy a ki szol gál ta tás
 helye vagy a fel adó köz pon ti te lep he lye ugyan csak eb ben
az ál lam ban van.

4. A fu va ro zót a 10. cikk 1. be kez dés alap ján fenn ál ló
kö ve te lé se i nek fe jé ben meg il le tõ do lo gi jo gi biz to sí ték ra
an nak az ál lam nak a jo ga irány adó, amely ben az áru ta lál -
ha tó.

IX. Fejezet

AZ ALKALMAZÁSI KÖRRE VONATKOZÓ
NYILATKOZATOK

30. cikk

Meghatározott belvízi utakon történõ fuvarozás

1. En nek az Egyez mény nek alá írá sa kor, meg erõ sí té se -
kor, el fo ga dá sa kor, jó vá ha gyá sa kor vagy az ah hoz tör té nõ
csat la ko zás kor bár mely Ál lam ki nyil vá nít hat ja, hogy ezt
az Egyez ményt nem al kal maz za a te rü le tén ta lál ha tó egyes 
olyan bel ví zi uta kon vég zett fu va ro zás ra vo nat ko zó szer -
zõ dé sek re, ame lyek nem áll nak nem zet kö zi ha jó zá si sza -
bá lyok ha tá lya alatt és nem ké pez nek össze köt te tést az
ilyen nem zet kö zi ví zi utak kö zött. Ez a nyi lat ko zat azon -
ban nem je löl he ti meg az adott ál lam va la mennyi fõ vízi -
útját.
 

2. Amennyi ben a fu va ro zá si szer zõ dés tár gya az áru -
nak mind az en nek a cikk nek 1. be kez dé sé ben em lí tett nyi -
lat ko zat ban meg nem je lölt bel ví zi uta kon, mind pe dig az
eb ben a nyi lat ko zat ban meg je lölt bel ví zi uta kon át ra kás
nél kül tör té nõ fu va ro zá sa, ez az egyez mény er re a szer zõ -
dés re is irány adó, ki vé ve, ha az utób bi ví zi uta kon meg -
teendõ tá vol ság a na gyobb.
 

3. Amennyi ben az 1. be kez dés sze rin ti nyi lat ko zat té te -
lé re ke rült sor, bár mely más szer zõ dõ Ál lam ki nyil vá nít -
hat ja, hogy ugyan csak nem al kal maz za en nek az Egyez -
mény nek a ren del ke zé se it az eb ben a nyi lat ko zat ban meg -



je lölt szer zõ dé sek re. Az en nek a be kez dés nek meg fele lõen 
tett nyi lat ko zat en nek az Egyez mény nek azon ál lam vo nat -
ko zá sá ban tör té nõ hatályba lépésekor lép ha tály ba, amely
az 1. be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tot tett, leg ko ráb ban
azon ban en nek az Egyez mény nek azon ál lam vo nat ko zá -
sá ban tör té nõ hatályba lépésekor, amely az en nek a be kez -
dés nek meg fe le lõ nyi lat ko za tot tett.

4. Az en nek a cikk nek 1. és 3. be kez dé sé ben em lí tett
nyi lat ko za to kat tel jes egé szé ben vagy rész ben bár mi kor
vissza le het von ni a le té te mé nyes hez in té zett ilyen ha tá lyú
ér te sí tés út ján, meg je löl ve a ha tály vesz té sük idõ pont ját.
Ezek nek a nyi lat ko za tok nak a vissza vo ná sa a már meg kö -
tött szer zõ dé sek ha tá lyát nem érin ti.

31. cikk

Belföldi vagy térítésmentes fuvarozás

En nek az Egyez mény nek alá írá sa kor, meg erõ sí té se kor,
el fo ga dá sa kor, jó vá ha gyá sa kor, az ah hoz tör té nõ csat la ko -
zás kor vagy azt köve tõen bár mi kor bár mely Ál lam ki nyil -
vá nít hat ja, hogy ezt az Egyez ményt ugyan csak alkal -
mazza:

a) azok ra a fu va ro zá si szer zõ dé sek re, ame lyek ér tel mé -
ben a be ra ko dá si ki kö tõ vagy az áru (fe let ti ren del ke zés)
át vé te lé nek he lye, va la mint a ki ra ko dá si ki kö tõ vagy a
 kiszolgáltatás he lye a sa ját te rü le tén ta lál ha tó;

b) az 1. cikk 1. be kez dé sé tõl el té rõ en, a té rí tés men tes
fu va ro zás ra.

32. cikk

Felelõsségre vonatkozó regionális rendelkezések

1. En nek az Egyez mény nek alá írá sa kor, meg erõ sí té se -
kor, el fo ga dá sa kor, jó vá ha gyá sa kor, vagy az ah hoz tör té -
nõ csat la ko zás kor vagy azt köve tõen bár mi kor bár mely
szer zõ dõ Ál lam ki nyil vá nít hat ja, hogy a be ra ko dá si ki kö tõ 
vagy az áru (fe let ti ren del ke zés) át vé te lé nek he lye, va la -
mint a ki ra ko dá si ki kö tõ vagy a ki szol gál ta tás he lye kö zöt -
ti áru fu va ro zás te kin te té ben, amennyi ben vagy mind a ket -
tõ a sa ját te rü le tén ta lál ha tó, vagy az egyik a sa ját te rü le -
tén, a má sik pe dig an nak az ál lam nak a te rü le tén, amely
ugyan olyan nyi lat ko za tot tett, a fu va ro zó nem fe lel az
olyan ká rért, ame lyet a ha jón, a to ló ha jón vagy a von ta tó -
ha jón szol gá la tot tel je sí tõ ha jó pa rancs nok, rév ka la uz vagy 
bár mely más sze mély ál tal a ha jó zás köz ben vagy a tolt
vagy von ta tott ha jó kö te lék össze ál lí tá sa vagy fel bon tá sa
so rán el kö ve tett cse le ke det vagy mu lasz tás oko zott, fel té -
ve, hogy a fu va ro zó tel je sí tet te a 3. cikk 3. be kez dé sé ben a
sze mély zet te kin te té ben elõ írt kö te le zett sé ge it, ki vé ve, ha
a cse le ke de tet vagy mu lasz tást kár oko zá sá ra irá nyu ló
szán dék kal, vagy gon dat la nul és an nak tu da tá ban kö vet ték 
el, hogy eb bõl va ló szí nû leg ilyen kár szár ma zik.

2. Az 1. be kez dés ben meg ha tá ro zott fe le lõs ség re vo -
nat ko zó ren del ke zés két szer zõ dõ Ál lam kö zöt ti vi szony -
lat ban ak kor lép ha tály ba, ami kor az Egyez mény ha tály ba
lép a má so dik ál lam ban, amely ugyan ilyen nyi lat ko za tot
tett. Ha va la mely ál lam ezt a nyi lat ko za tot az Egyez mény -
nek reá néz ve tör té nõ hatályba lépését köve tõen tet te meg,
az 1. be kez dés ben em lí tett fe le lõs ség re vo nat ko zó ren del -
ke zés a le té te mé nyes nek a nyi lat ko zat ról tör té nõ ér te sí té -
sé tõl szá mí tott há rom hó na pos idõ szak el tel tét kö ve tõ
 hónap el sõ nap ján lép ha tály ba. A fe le lõs ség re vo nat ko zó
ren del ke zés csak azok ra a fu va ro zá si szer zõ dé sek re vo nat -
ko zik, ame lye ket a hatályba lépését köve tõen kö töt tek.

3. Az 1. be kez dés sze rint tett nyi lat ko zat a le té te mé -
nyes hez in té zett ér te sí tés sel bár mi kor vissza von ha tó.
Vissza vo nás ese tén az 1. be kez dés sze rin ti fe le lõs ség re
vo nat ko zó ren del ke zé sek az ér te sí tést kö ve tõ hó nap el sõ
nap ján vagy az ér te sí tés ben meg je lölt va la mely ké sõb bi
idõ pont ban ha tá lyu kat vesz tik. A vissza vo nás nem vo nat -
ko zik a fe le lõs ség re vo nat ko zó ren del ke zé sek ha tá lyá nak
meg szû né sét meg elõ zõ en kö tött fu va ro zá si szer zõ dé sek re.

X. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33. cikk

Aláírás, megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás, csatlakozás

1. Ez az Egyez mény va la mennyi ál lam szá má ra egy
évig áll alá írás ra nyit va a le té te mé nyes szék he lyén. Az alá -
írá si idõ szak azon a na pon kez dõ dik, ami kor a le té te mé -
nyes meg ál la pít ja, hogy az Egyez mény va la mennyi hi te les 
szö ve ge ren del ke zés re áll.

2. Bár mely ál lam az Egyez mény ben ré szes fél lé vál hat:
a) meg erõ sí tés re, el fo ga dás ra vagy jó vá ha gyás ra vonat -

kozó fenn tar tás nél kül tör té nõ alá írás sal;
b) meg erõ sí tés re, el fo ga dás ra vagy jó vá ha gyás ra vo nat -

ko zó fenn tar tás sal tör té nõ alá írás sal, majd azt köve tõen
meg erõ sí tés sel, el fo ga dás sal vagy jó vá ha gyás sal;

c) az alá írás ra nyit va ál ló ha tár idõ le jár ta után csatla -
kozással.

3. A meg erõ sí tés rõl, el fo ga dás ról, jó vá ha gyás ról vagy
csat la ko zás ról  szóló ok ira tot a le té te mé nyes nél kell le tét be 
he lyez ni.

34. cikk

Hatálybalépés

1. Ez az Egyez mény at tól a nap tól szá mí tott há rom
 hónapos idõ szak el tel tét kö ve tõ hó nap el sõ nap ján lép
 hatályba, ami kor ezt az Egyez ményt öt ál lam megerõsí -
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tésre, el fo ga dás ra vagy jó vá ha gyás ra vo nat ko zó fenn tar tás 
nél kül alá ír ta vagy a le té te mé nyes nél le tét be he lyez te a
meg erõ sí tés rõl, el fo ga dás ról, jó vá ha gyás ról vagy csat la -
ko zás ról  szóló ok ira tát.

2. Mind azon ál lam vo nat ko zá sá ban, amely ezt az
Egyez ményt an nak hatályba lépését köve tõen ír ja alá meg -
erõ sí tés re, el fo ga dás ra vagy jó vá ha gyás ra vo nat ko zó fenn -
tar tás nél kül, vagy he lye zi le tét be a meg erõ sí tés rõl, el fo ga -
dás ról, jó vá ha gyás ról vagy csat la ko zás ról  szóló ok ira tát a
le té te mé nyes nél, az Egyez mény a meg erõ sí tés re, el fo ga -
dás ra vagy jó vá ha gyás ra vo nat ko zó fenn tar tás nél kül tör -
té nõ alá írás nak vagy a meg erõ sí tés rõl, el fo ga dás ról, jó vá -
ha gyás ról vagy csat la ko zás ról  szóló ok irat le té te mé nyes -
nél tör té nõ le tét be he lye zé sé nek nap já tól szá mí tott há rom
hó na pos idõ szak el tel tét kö ve tõ hó nap el sõ nap ján lép
 hatályba.

35. cikk

Felmondás

1. Ezt az Egyez ményt bár mely ré szes ál lam at tól a nap -
tól szá mí tott egy éves idõ szak el tel té vel mond hat ja fel,
ami kor az Egyez mény en nek az ál lam nak a vo nat ko zá sá -
ban ha tály ba lé pett.

2. A fel mon dás ról  szóló ér te sí tést a le té te mé nyes nél
kell le tét be he lyez ni.

3. A fel mon dás a fel mon dás ról  szóló ér te sí tés le tét be
he lye zé sé nek nap já tól szá mí tott egy éves idõ szak vagy az
ok irat ban meg ha tá ro zott hosszabb idõ szak el tel tét kö ve tõ
hó nap el sõ nap ján lép ha tály ba.

36. cikk

Felülvizsgálat és módosítások

Az eb ben az Egyez mény ben ré szes szer zõ dõ ál la mok
leg alább egy har ma dá nak a ké ré sé re a le té te mé nyes össze -
hív ja a szer zõ dõ ál la mok kon fe ren ci á ját az Egyez mény
 felülvizsgálata vagy mó do sí tá sa cél já ból.

37. cikk

A felelõsség felsõ összeghatárainak
és az elszámolási egység felülvizsgálata

1. A 36. cikk ren del ke zé se i nek el le né re, ha a 20. cikk
1. be kez dé sé ben meg ál la pí tott össze gek fe lül vizs gá la tá ra
vagy a 28. cikk ben meg ha tá ro zott egy ség nek egy má sik
egy ség gel tör té nõ fel vál tá sá ra tesz nek ja vas la tot, a le té te -
mé nyes az Egyez mény ben ré szes fe lek leg alább egy ne -
gye dé nek ké ré sé re a ja vas la tot az Egye sült Nem ze tek

 Európai Gaz da sá gi Bi zott sá gá nak, a Raj nai Ha jó zás Köz -
pon ti Bi zott sá gá nak és a Du na Bi zott ság tag ál la mai,
 továbbá va la mennyi szer zõ dõ ál lam elé ter jesz ti és kon fe -
ren ci át hív össze, amely nek egyet len cél ja a 20. cikk 1. be -
kez dé sé ben meg ál la pí tott össze gek fe lül vizs gá la ta, il let ve
a 28. cikk ben meg ha tá ro zott egy ség nek egy má sik egy ség -
gel tör té nõ fel vál tá sa.

 
2. A kon fe ren ci át leg ko ráb ban a ja vas lat be nyúj tá sá nak 

nap ját kö ve tõ hat hó nap el tel té vel kell össze hív ni.

 
3. Va la mennyi szer zõ dõ ál lam jo go sult részt ven ni a

kon fe ren ci án, füg get le nül at tól, hogy tag ja-e az 1. be kez -
dés ben em lí tett szer ve ze tek nek.

4. A mó do sí tá so kat az Egyez mény ben ré szes azon
szer zõ dõ ál la mok két har ma dos több sé gé vel fo gad ják el,
ame lyek a kon fe ren ci án kép vi sel te tik ma gu kat és a sza va -
zás ban részt vesz nek, fel té ve, hogy a sza va zás nál az
egyez mény ben ré szes szer zõ dõ ál la mok nak leg alább a fe le 
kép vi sel te ti ma gát.

5. A 20. cikk 1. be kez dé sé ben meg ál la pí tott össze gek
fe lül vizs gá la tá ra vo nat ko zó egyez te tés so rán a kon fe ren -
cia figye lembe ve szi a kárt elõ idé zõ ese mé nyek ta pasz ta la -
ta it, kü lö nö sen az azok ból szár ma zó kár mér té két, a pénz -
ben ki fe je zett ér ték ben be kö vet ke zett vál to zá so kat, va la -
mint a ja va solt mó do sí tás nak a biz to sí tá si költ sé gek re gya -
ko rolt ha tá sát.

 
6. a) Az össze gek e cikk nek meg fe le lõ mó do sí tá sá ra

leg ko ráb ban az Egyez mény alá írás ra va ló meg nyi tá sá nak
nap já tól szá mí tott öt év el tel té vel és leg ko ráb ban az ezt
meg elõ zõ en e cikk alap ján el fo ga dott mó do sí tás hatályba -
lépésének nap já tól szá mí tott öt év el tel té vel ke rül het sor.

b) Az összeg nem nö vel he tõ olyan mér ték ben, hogy
meg ha lad ná a fe le lõs ség nek az Egyez mény ben meg ál la pí -
tott fel sõ ha tá rá nak meg fe le lõ össze get, ame lyet a ka ma tos 
ka mat el vé nek meg fele lõen szá mí tott évi 6 szá za lék kal
kell nö vel ni az Egyez mény alá írás ra va ló meg nyi tá sá nak
nap já tól kez dõ dõ en.

c) Va la mely összeg nem nö vel he tõ olyan mér ték -
ben, hogy meg ha lad ná a fe le lõs ség nek az Egyez mény ben
meg ál la pí tott fel sõ ha tá ra há rom szo ro sá nak meg fe le lõ
össze get.

 
7. A le té te mé nyes va la mennyi szer zõ dõ ál la mot ér te sí ti 

a 4. be kez dés nek meg fele lõen el fo ga dott bár mely mó do sí -
tás ról. A mó do sí tás az ér te sí tés nap ját kö ve tõ ti zen nyolc
hó nap el tel té vel te kint he tõ el fo ga dott nak, ki vé ve, ha ezen
idõ szak alatt leg alább négy olyan ál lam, amely a mó do sí -
tás ra vo nat ko zó dön tés ho za tal idõ pont já ban szer zõ dõ
 állam volt, a le té te mé nyest ar ról tá jé koz tat ta, hogy nem
 fogadja el ezt a mó do sí tást; eb ben az eset ben a mó do sí tás
el uta sí tott nak szá mít és nem lép ha tály ba.

8. Az a mó do sí tás, ame lyet a 7. be kez dés nek meg fele -
lõen el fo ga dott nak kell te kin te ni, az el fo ga dá sát kö ve tõ
 tizennyolc hó nap el tel té vel lép ha tály ba.



9. A mó do sí tás va la mennyi szer zõ dõ ál la mot kö ti, ki vé -
ve, ha azok a 35. cikk nek meg fele lõen fel mond ják ezt az
Egyez ményt leg ké sõbb hat hó nap pal a mó do sí tás
hatályba lépése elõtt. A fel mon dás a mó do sí tás hatályba -
lépésének nap ján lép ha tály ba.

10. Amennyi ben ha tá roz tak va la mely mó do sí tás ról, de
az el fo ga dá sá ra elõ írt ti zen nyolc hó na pos ha tár idõ még
nem járt le, azt az ál la mot, amely ezen idõ szak alatt szer zõ -
dõ ál lam má vált, kö ti a mó do sí tás, amennyi ben ha tály ba
lép. Azt az ál la mot, amely en nek a ha tár idõ nek a le jár ta
után vá lik szer zõ dõ ál lam má, kö ti az olyan mó do sí tás,
ame lyet a 7. be kez dés nek meg fele lõen fo gad tak el. Az
 ebben a be kez dés ben em lí tett ese tek ben egy ál la mot va la -
mely mó do sí tás kö ti a mó do sí tás hatályba lépésétõl kezd ve 
vagy at tól kezd ve, hogy ez az egyez mény ha tály ba lép az
adott ál lam vo nat ko zá sá ban, amennyi ben er re ké sõbb ke -
rül sor.

38. cikk

Letéteményes

1. Ez az Egyez mény a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nyá -
nál ke rül le tét be he lye zés re.

2. A le té te mé nyes:

a) meg kül di va la mennyi ál lam nak, amely részt vett a
bel ví zi áru fu va ro zá si szer zõ dés rõl  szóló bu da pes ti egyez -
mény el fo ga dá sá ra össze hí vott Dip lo má ci ai Konferen -
cián, en nek az Egyez mény nek hi va ta los nyel vû vál to za tát,
amely a Kon fe ren cia ide jén nem állt még ren del ke zés re,
e vál to zat át vizs gá lá sa cél já ból;

b) tá jé koz tat ja az a) pont ban em lí tett va la mennyi ál la -
mot az a) pont nak meg fele lõen meg kül dött szö veg mó do -
sí tá sá ra irá nyu ló bár mely ja vas lat ról;

c) meg ál la pít ja azt a na pot, ami kor ra az Egyez mény
 valamennyi hi va ta los nyel vû szö ve gé nek egy más sal össz -
hang ba ho za ta la meg tör tént és ame lyen ezek hi te les nek
 tekinthetõek;

d) tá jé koz tat ja az a) pont ban em lí tett va la mennyi ál la -
mot a c) pont nak meg fele lõen meg ál la pí tott idõ pont ról;

e) meg kül di az Egyez mény hi te le sí tett má so la tát va la -
mennyi ál lam nak, amely meg hí vást ka pott a bel ví zi áru fu -
va ro zá si szer zõ dés rõl  szóló bu da pes ti Egyez mény el fo ga -
dá sá ra össze hí vott Dip lo má ci ai Kon fe ren ci á ra, va la mint
azok nak, ame lyek ezt az Egyez ményt alá ír ták vagy ah hoz
csat la koz tak;

f) tá jé koz tat ja va la mennyi ál la mot, amely alá ír ta ezt az
Egyez ményt vagy ah hoz csat la ko zott:

(i) bár mely új alá írás ról, ér te sí tés rõl vagy nyi lat ko zat -
ról, meg je löl ve az alá írás, ér te sí tés vagy nyi lat ko zat kel tét;

(ii) ezen Egyez mény hatályba lépésének idõ pont já ról;

(iii) en nek az Egyez mény nek bár mely fel mon dá sá ról,
meg je löl ve a fel mon dás hatályba lépésének idõ pont ját;

(iv) az Egyez mény nek a 36. és 37. cikk nek meg fele lõen
el fo ga dott bár mely mó do sí tá sá ról, meg je löl ve a mó do sí tás 
hatályba lépésének idõ pont ját;

(v) en nek az Egyez mény nek va la mennyi ren del ke zé se
ér tel mé ben szük sé ges bár mely ér te sí tés rõl.

3. En nek az Egyez mény nek a hatályba lépését köve tõen 
a le té te mé nyes nyil ván tar tás ba vé tel és köz zé té tel cél já ból
meg kül di az Egye sült Nem ze tek Tit kár sá gá nak az Egyez -
mény hi te le sí tett má so la tát az Egye sült Nem ze tek Alap ok -
má nya 102. cik ké nek meg fele lõen.

Ké szült Bu da pes ten, 2001. jú ni us 22-én, egy ere de ti
pél dány ban, mely nek an gol, fran cia, hol land, né met és
orosz nyel vû szö ve ge egy aránt hi te les.

Amely nek hi te lé ül alul írott, a kor má nya ik ál tal er re kel -
lõ en fel ha tal ma zott telj ha tal mú meg bí zot tak alá ír ták ezt az 
Egyez ményt.”

3.  § (1) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba, ren del ke zé se it a bel föl di ví zi fu va ro zá si szer zõ -
dés re is al kal maz ni kell.

(2) A tör vény vég re haj tá sá ról a gaz da sá gi és közleke -
dési mi nisz ter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
a Köz tár sa ság el nö ke az Or szág gyû lés el nö ke

2005. évi CLX.
tör vény

a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi
közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl

 szóló 2003. évi CXXVIII. tör vény módosításáról*

1.  § A Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út há ló za -
tá nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi
CXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Aptv.) 1.  §-a (3) be -
kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) A gyors for gal mi út há ló zat fej lesz té sé vel össze -
függõ]

„a) ha tó sá gi el já rás ra – az e tör vény ben fog lalt el té ré -
sek kel – a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás
 általános sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény,”

(ren del ke zé se it kell al kal maz ni.)

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. de cem ber 19-i ülés nap ján fo gad ta el.

24 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1. szám



1. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 25

2.  § (1) Az Aptv. 3.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2004. évi CXXXV. tör vény 13.  §-ának (3) be kez dé sé -
ben fog lal tak ra fi gye lem mel, a ma gán tõ ke be vo ná sá val,
 piaci for rás ból fi nan szí roz ni kí vánt – ide nem ért ve a kon -
cesszi ós szer zõ dés ke re té ben meg va ló su ló út sza ka szo kat –
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott gyors for gal mi út sza ka -
szok (a továb biak ban: Prog ram utak) ese té ben az  Állami
Autó pálya Ke ze lõ Zárt kö rû en mû kö dõ Rész vény tár sa ság
(a továb biak ban: ÁAK Zrt.) lát ja el a gyors for gal mi út há ló -
zat be ru há zá si és üze mel te té si fel ada ta it. En nek ke re té ben az 
ÁAK Zrt.

a) a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság gal (a továb biak -
ban: KVI) a (6) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti va gyon ke -
ze lé si szer zõ dést köt,

b) pi a ci for rá sok be vo ná sá val vég zi a be ru há zói és az
üze mel te té si te vé keny sé get,

c) szol gál ta tást nyújt, amely nek el len ér té ke ként pi a ci
be vé te le ket re a li zál, így kü lö nö sen a Ma gyar Ál lam ál tal
szer zõ dés alap ján fi ze tett ren del ke zés re ál lá si dí jat. A ren -
del ke zés re ál lá si díj ról  szóló szer zõ dés idõ tar ta ma az egy
évet meg ha lad hat ja.”
 (2) Az Aptv. 3.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) A Nem ze ti Au tó pá lya Zárt kö rû en mû kö dõ Rész -
vény tár sa ság (a továb biak ban: NA Zrt.) és a KVI kö te le -
sek a Prog ram utak hoz kap cso ló dó be fe je zet len be ru há zá -
sok és azok tar to zé kai el len ér ték fe jé ben tör té nõ át adá -
sa-át vé te le tár gyá ban szer zõ dést köt ni. A szer zõ dés meg -
kö té sét köve tõen az NA Zrt. az ál ta la a Prog ram utak meg -
épí té se ér de ké ben kö tött vál lal ko zói szer zõ dé sek bõl ere dõ
jo ga it sa ját ne vé ben, de a KVI ja vá ra és uta sí tá sai sze rint
gya ko rol ja. En nek so rán a KVI úgy kö te les el jár ni, hogy az 
ÁAK Zrt. (4) be kez dés c) pont já ban fog lalt kö te le zett sé ge
tel je sí té sét elõ se gít se.”
 (3) Az Aptv. 3.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az ÁAK Zrt.-t a Prog ram utak (ide ért ve a be fe je zet -
len be ru há zá so kat és azok tar to zé ka it), va la mint az azok
alap ját ké pe zõ föld rész le tek te kin te té ben el len ér ték fi ze té se
nél kül va gyon ke ze lõ nek kell te kin te ni. Az ÁAK Zrt. és a
KVI kö te le sek az e tör vény ere jé nél fog va az ÁAK Zrt.
 vagyonkezelésébe tar to zó va gyon ele mek te kin te té ben
 vagyonkezelési szer zõ dést köt ni.”
 (4) Az Aptv. 3.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a je len le gi (7) be kez dés szá mo zá sa (8) be -
kez dés re vál to zik. A (8) be kez dés ben az „ÁAK Rt.” ki fe -
je zés he lyé be az „ÁAK Zrt.” lép:

„(7) Azon gyors for gal mi utak te kin te té ben, ame lyek
nem mi nõ sül nek Prog ram út nak és nem kon cesszi ós szer -
zõ dés ke re té ben va ló sul nak meg, a KVI az Út gaz dál ko dá si 
és Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság gal köt va gyon ke ze lé si szer -
zõ dést.”
 (5) Az Aptv. 3.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül
ki:

„(9) A gyors for gal mi köz út há ló zat fej lesz té sé nek köz -
ér de kû sé gé re te kin tet tel, az ÁAK Zrt. jo go sult a 3.  §
(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott be ru há zói és üze mel te tõi
fel ada tai el lá tá sa ér de ké ben, a Prog ram utak kal kap cso lat -
ban lét re jött va la mennyi meg ál la po dást, nyi lat ko za tot,
 dokumentációt tel jes ter je del mé ben meg is mer ni, to váb bá
a pi a ci for rás be vo ná sá hoz szük sé ges mér ték ben a jog sza -
bály ban fog lalt el já rá sok sze rint nyil vá nos ság ra hoz ni.”

3.  § Az Aptv. 6.  §-a (2) be kez dé sé nek utol só mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A meg vá sá rolt föld rész let az ál lam kincs tá ri va gyo ná -
ba ke rül, ame lyet a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság a
gyors for gal mi út épí té se cél já ból el len ér ték nél kül az épít -
te tõ – Prog ram utak ese té ben a be ru há zó – va gyon ke ze lé -
sé be ad.”

4.  § Az Aptv. 7.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A gyors for gal mi út lé te sí té se ér de ké ben meg szer -
zett föld rész let az ál lam kincs tá ri va gyo ná ba ke rül, ame -
lyet a KVI a gyors for gal mi út épí té se cél já ból el len ér ték
nél kül az épít te tõ, il let ve a 3.  § (6) be kez dé sé ben fog lalt
fel té te lek fenn ál lá sa ese tén az ÁAK Zrt. vagyonkezelé -
sébe ad.”

5.  § Az Aptv. 16.  §-a (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(2) A szak ha tó sá gok, a köz mû vek üzem ben tar tói és az
utak ke ze lõi a köz le ke dé si ha tó ság ál tal ki tû zött hely szí ni
szem lén vagy az azt kö ve tõ 15 na pon be lül kö te le sek
 nyilatkozni ar ról, hogy a for ga lom ba he lye zé si en ge dély -
nek a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lei fenn -
áll nak-e. Ha a köz mû vek üzem ben tar tói és az utak ke ze lõi
nem nyi lat koz nak, a hoz zá já ru lá su kat meg adott nak kell
 tekinteni.”

6.  § (1) Az Aptv. 17/B.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A cél ki ter me lõ hely lé te sí té sét az épít te tõ vagy a
gyors for gal mi út meg épí té se te kin te té ben az épít te tõ vel
szer zõ dé ses jog vi szony ban ál ló vál lal ko zó  kérelmére a
Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal (a továb biak ban: MBH) a ké -
re lem hez mel lé kelt komp lex mû ve le ti terv  jóváhagyásával 
en ge dé lye zi [17/C.  § (2) be kez dé se].”
 (2) Az Aptv. 17/B.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A jó vá ha gyás irán ti ké re lem nek tar tal maz nia kell:

a) a ké rel me zõ meg ne ve zé sét, szék he lyét,

b) a 18.  § (7) be kez dé se alap ján ki adott mi nisz te ri ren -
de let meg je lö lé sét,

c) a te vé keny sé get vég zõ megneve zését, szék he lyét,
amennyi ben az nem a ké rel me zõ,

d) a fe le lõs mû sza ki ve ze tõ és he lyet te se ne vét, lak -
címét.”



7.  § (1) Az Aptv. 18.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az e tör vény ben meg ha tá ro zott gyors for gal mi utak
ese té ben az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény 22.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik és har ma dik
mon da tá ban, va la mint (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat – ide
nem ért ve a 3.  § (4) be kez dé sé ben meg je lölt Prog ram uta -
kat – nem kell al kal maz ni.”
 (2) Az Aptv. 18.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy
a) a 6.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott elõ vá sár lás ra

vo nat ko zó rész le tes ren del ke zé se ket, és
b) a 3.  § (4) be kez dé sé ben hi vat ko zott Prog ram utak

kö rét
ren de let ben ál la pít sa meg.”

8.  § Az Aptv. 1. és 2. szá mú mel lék le te he lyé be e tör -
vény 1. és 2. szá mú mel lék le te lép.

9.  § Ez a tör vény 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti:

a) az Aptv. 3. szá mú mel lék le te,
b) a Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út há ló za tá -

nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi

CXXVIII. tör vény és az az zal össze füg gõ egyes tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XII. tör vény 1.  §-a, 13.  §-a,
1. és 2. szá mú mel lék le tei,

c) a Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út há ló za tá -
nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi
CXXVIII. tör vény, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság 2005.
évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2004. évi CXXXV. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXV. tör vény 1.  §-ának
(1)–(2) be kez dé se, 1.  §-ának (3) be kez dé sé bõl az Áptv.
3.  §-a (6) be kez dé sé nek mó do sí tá sá ra vo nat ko zó szö veg -
rész, 2.  §-a, 3.  §-a, 5.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik for du -
la ta, va la mint 5.  §-ának (2) be kez dé se,

d) a 65/2005. (VII. 6.) OGY ha tá ro zat az Or szág gyû lés
fel ha tal ma zá sá nak meg adá sá ról az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 22.  § (2) be kez dé se alap ján az
M6-os au tó pá lyá vá fej leszt he tõ au tó út Szek szárd–Bóly kö -
zöt ti sza ka szá nak és az M60-as au tó pá lyá vá fej leszt he tõ au -
tó út Bóly–Szent lõ rinc kö zöt ti sza ka szá nak kon cesszi ó ba
adá sá ra vo nat ko zó köz be szer zé si el já rás megkezdé séhez.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,

a Köz tár sa ság el nö ke az Or szág gyû lés el nö ke
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1. számú melléklet a 2005. évi CLX. törvényhez

[1. szá mú mel lék let a 2003. évi CXXVIII. tör vény hez]

A sza kasz ne ve Ki épí tés

2004 vé gé ig
át adás ra ke rü lõ

gyors for gal mi utak

2005 vé gé ig
át adás ra ke rü lõ 

sza ka szok

2006 vé gé ig
át adás ra ke rü lõ

 sza ka szok

2007 vé gé ig
át adás ra ke rü lõ 

sza ka szok

sáv km sáv km sáv km sáv km

M0 Ke let, M5–4. sz. fõ út kö zött Au tó pá lya 2×2 13
4. sz. fõ út Ül lõ és Ve csés el ke rü lõ Fõ út 2×2 13
M0 Ke let, 4. sz. fõ út–31. sz. fõ út  kö -
zött

Au tó pá lya 2×2 6

M0 Ke let, 31. sz. fõ út–3. sz. fõ út  kö -
zött

Au tó pá lya 2×2 11

M0 Ke let, 3. sz. fõ út–M3  kö zött Au tó pá lya 2×2 9
M0 Gö döl lõi át kö tés (M31) Au tó pá lya 2×2 12
M0 Dél, M1–51. sz. fõ út kö zött  pálya -
bõvítés, 51–M5 kö zött új út épí tés

Au tó pá lya 3+1 23
2×3 7

M0 Észak, M2–11. sz.  fõ út kö zött
(M0 Észa ki-híd)

Au tó pá lya 2×2 3

M3 Pol gár–Gör be há za Au tó pá lya 2×2 13
M3 Gör be há za–Nyír egy há za
(4. sz. fõ út)

Au tó pá lya 2×2 39

M3 Nyír egy há za (ke le ti) el ke rü lõ,
4. sz. fõ út–4911. sz. út kö zött

Au tó pá lya 2×2 8

Nyír egy há za (nyu ga ti) el ke rü lõ fõ út Fõ út 2×2 16
M30 Emõd–Mis kolc Au tó pá lya 2×2 24
M35 Gör be há za–Deb re cen (354. sz.
fõ út)

Au tó pá lya 2×2 35



A sza kasz ne ve Ki épí tés

2004 vé gé ig
át adás ra ke rü lõ

gyors for gal mi utak

2005 vé gé ig
át adás ra ke rü lõ 

sza ka szok

2006 vé gé ig
át adás ra ke rü lõ

 sza ka szok

2007 vé gé ig
át adás ra ke rü lõ 

sza ka szok

sáv km sáv km sáv km sáv km

M35 Deb re cen  el ke rü lõ,
354. sz. fõ út–4. sz. fõ út kö zött

Au tó pá lya 2×2 9

Deb re cen ÉNy-i el ke rü lõ fõ út Fõ út 2×2 4
M43 Sze ged–Ma ros le le el ke rü lõ Au tó pá lya 2×2 23
M43 Ma ros le le–Ma kó el ke rü lõ Au tó út 2×1 15
M5 Kis kun fél egy há za–Sze ged Au tó pá lya 2×2 45
M5 Sze ged–Rösz ke Au tó pá lya 2×2 15
M6 M0–Ér di te tõ Au tó pá lya 2×2 8
M6 Ér di te tõ–Du na új vá ros Au tó pá lya 2×2 54
M6 Szek szárd–Bóly Au tó út 2×2 47
M6 Pé csi be kö tés Au tó út 2×2 55
M7 Za már di–Ba la ton szár szó Au tó pá lya 2×2 14
M7 Ba la ton szár szó–Or da cse hi Au tó pá lya 2×2 19
M7 Or da cse hi–Ba la ton ke reszt úr Au tó pá lya 2×2 25
M7 Ba la ton ke reszt úr–Nagy ka ni zsa Au tó pá lya 2×2 36
M7 Nagy ka ni zsa–Be cse hely Au tó pá lya 2×2 20
M7 Be cse hely–Le te nye Au tó pá lya 2×2 5
M7 Le te nye–or szág ha tár ( Mura-híd) Au tó pá lya 2×2 1
M70 Le te nye–Tor nyi szent mik lós Au tó út 2×1 19
M70 Tor nyi szent mik lós–ország határ Au tó út 2×1 1
M8 Du na új vá ros (M6)–Du na ve cse 
(51. sz. fõ út) (M8 du na új vá ro si
 Duna-híd)

Au tó pá lya 2×2 9

M9 6. sz. fõ út–51. sz. fõ út kö zött 
(M9 szek szár di Du na-híd)

Au tó út 2×1 21

M9 51. sz. fõ út–54. sz. fõ út kö zött Au tó út 2×1 10

2. szá mú mel lék let  a 2005. évi CLX. tör vény hez

[2. szá mú mel lék let  a 2003. évi CXXVIII. tör vény hez]

A 2003–2007 között elõkészítés alatt álló gyorsforgalmi utak

M2 Bu da pest–Vác–or szág ha tár au tó út
M6 Du na új vá ros–Szek szárd sza kasz, au tó pá lyá vá fej leszt he tõ au tó út
M30 Mis kolc–Tor nyos né me ti sza kasz, au tó pá lyá vá fej leszt he tõ au tó út
M43 Ma kó–or szág ha tár sza kasz, au tó pá lyá vá fej leszt he tõ au tó út
10. sz. fõ út Do rog–Bu da pest kö zöt ti sza kasz
M0 út gyû rû 11. sz. fõ út–10. sz. fõ út kö zöt ti sza kasz,  autóút
M0 út gyû rû 10. sz. fõ út–1. sz. fõ út kö zöt ti sza kasz,  autóút,  a for ga lom igé nye sze rin ti ke reszt met szet tel
M3 Nyír egy há za–or szág ha tár sza kasz, au tó út
M4 Szol nok–or szág ha tár sza kasz, au tó út
M8 Szent gott hárd–Veszp rém–Du na új vá ros és Du na ve cse–Szol nok au tó út sza ka szok
M9 Sop ron–Ka pos vár–Szek szárd és az 51–53. sz. fõ út kö zöt ti au tó út sza ka szok
M25 au tó út M3–Eger kö zött
M6 Bóly–or szág ha tár sza kasz, au tó pá lyá vá fej leszt he tõ au tó út
M44 Kecs ke mét–Ti sza kürt–Szar vas–Bé kés csa ba kö zöt ti sza kasz, au tó út
M49 au tó út, M3 au tó pá lya–Má té szal ka–Csen ger–or szág ha tár kö zöt ti sza kasz
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2005. évi CLXXXIII.
tör vény

a vasúti közlekedésrõl*

Az Or szág gyû lés a nem ze ti köz le ke dés po li ti ká ban
meg ha tá ro zott el vek ér vé nye sí té se, a ma gyar vas úti köz -
lekedésnek az egy sé ges ülõ nem zet kö zi vas úti köz le ke dé si
rend szer be il lesz té se, a vas út ál tal vég zett környezetkí -
mélõ köz le ke dé si szol gál ta tá sok irán ti igé nyek nö ve ke dé -
sé nek elõ se gí té se, va la mint a vas úti köz le ke dés bizton -
ságának nö ve lé se cél já ból a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A TÖR VÉNY HATÁLYA

1.  § (1) A tör vény ha tá lya a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
tén ta lál ha tó vas úti rend sze rek re, a bel föl di vas úti köz le ke -
dés re és a bel föl dön vég zett vas úti köz le ke dé si te vé keny -
ség re, va la mint az az zal össze füg gõ jo gok ra és kö te le zett -
sé gek re, to váb bá a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén foly -
tatott vas úti köz le ke dést irá nyí tó, mû köd te tõ, il let ve az
 abban részt ve võ ter mé sze tes sze mé lyek re és szer ve ze tek re 
ter jed ki.

(2) Ma gyar or szá gon be jegy zett vas úti tár sa ság ál tal a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén kí vül vég zett vas úti sze -
mély szál lí tás ra, vas úti áru to váb bí tás ra és von ta tá si szol -
gál ta tás ra a tör vény ren del ke zé se it annyi ban kell al kal -
maz ni, amennyi ben nem zet kö zi szer zõ dés el té rõ en nem
ren del ke zik.

(3) Vas úti köz szol gál ta tás nak mi nõ sü lõ me net rend sze -
rin ti vas úti sze mély szál lí tá si te vé keny ség re a vas úti, köz -
úti és bel ví zi köz le ke dé si köz szol gál ta tás fo gal má ban ben -
ne rej lõ kö te le zett sé gek te rén a tag ál la mok te vé keny sé gé -
rõl  szóló, 1969. jú ni us 26-ai 1191/69/EGK ta ná csi ren de -
let, va la mint az azt mó do sí tó 1893/91/EGK ta ná csi ren de -
let e tör vénnyel együt te sen al kal ma zan dó.

(4) A pá lya há ló zat mû köd te té sé re és a kom bi nált for ga -
lom nö ve lé sé re kö tött szer zõ dés re az e tör vény 28.  §-ában
fog lalt ren del ke zé sek kel együt te sen al kal ma zan dó a vas -
úti, köz úti és bel ví zi köz le ke dés hez nyújt ha tó támoga -
tásokról  szóló, 1970. jú ni us 4-ei 1107/70/EGK ta ná csi
 rendelet, va la mint az azt mó do sí tó 1658/82/EGK,
3578/92/EGK, 2255/96/EK és 543/97/EK ta ná csi rende -
letek.

(5) Nem kell al kal maz ni a tör vény
a) 3.  § (2) be kez dé sé nek d) pont ját és 14.  § (1) bekez -

dését a Gyõr-Sop ron-Eben fur ti Vas út Rész vény tár sa ság
(a továbbiak ban: GySEV Rt.) mû köd te té sé ben lé võ or szá -
gos vas úti pá lya há ló zat vo nat ko zá sá ban,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. de cem ber 19-i ülés nap ján fo gad ta el.

b) 38.  § (1) be kez dé sét a GySEV Rt. mû köd te té sé ben
lé võ or szá gos vas úti pá lya há ló zat hoz tar to zó vas úti pá lyák 
és tar to zé ka ik vo nat ko zá sá ban,

c) 40.  § (1) be kez dé sét a Fer tõ vi dé ki He lyi Ér de kû
 Vasúti Rt. mû köd te té sé ben lé võ vas úti pá lya há ló zat hoz
tar to zó vas úti pá lyák és tar to zé ka ik vo nat ko zá sá ban.

ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

2.  § E tör vény al kal ma zá sá ban
(1) Ál ta lá nos fo gal mak:
1. vas úti köz le ke dés: vas úti pá lyá hoz kö tött közleke -

dési rend szer;
2. vas úti rend szer: a ha gyo má nyos és a nagy se bes sé gû

vas úti rend sze rek struk tu rá lis és mû kö dé si al rend sze re i -
nek összes sé ge, va la mint ezek irá nyí tá sa és üze mel te té se;

3. szer ve zet: a jo gi sze mély és a jo gi sze mé lyi ség gel
nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság.

(2) Vas úti te vé keny sé gek, szol gál ta tá sok:
1. vas úti köz le ke dé si te vé keny ség: a vas úti pá lya há ló -

zat mû köd te té se, va la mint a vál lal ko zó vas úti te vé keny -
ség;

2. vas úti pá lya há ló zat mû köd te té se: vas úti pá lya há ló -
zat üze mel te té se és fenn tar tá sa, lé te sí té se, fel újí tá sa, fej -
lesz té se, meg szün te té se, va la mint az ezek hez köz vet le nül
kap cso ló dó te vé keny sé gek, to váb bá a vas úti pá lya há ló zat
hasz ná la tá val össze füg gõ – a 3. szá mú mel lék let ben meg -
ha tá ro zott – egyéb szol gál ta tá sok nyúj tá sa;

3. vál lal ko zó vas úti te vé keny ség: a más ré szé re díj el le -
né ben vég zett vas úti sze mély szál lí tás, a vas úti árutováb -
bítás, va la mint a más sze mély ré szé re el len ér ték fe jé ben
vég zett von ta tás (von ta tá si szol gál ta tás), ide ért ve az ezek -
hez kap cso ló dó ki egé szí tõ te vé keny sé ge ket is;

4. vas úti sze mély szál lí tás: vas úti jár mû vel szer zõ dés
alap ján, díj el le né ben vég zett sze mély szál lí tás, va la mint
az ezek hez kap cso ló dó ki egé szí tõ szol gál ta tá sok;

5. bel föl di vas úti sze mély szál lí tás: az a vas úti sze mély -
szál lí tás, amely ben az uta zás meg kez dé sé nek a he lye és a
cél ál lo más egy aránt a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén van;

6. nem zet kö zi vas úti sze mély szál lí tás: az a vas úti sze -
mély szál lí tás, amely ben az uta zás meg kez dé sé nek a he lye
és a cél ál lo más, vagy leg alább azok egyi ke a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le tén kí vül van, de az út vo nal rész ben a
 Magyar Köz tár sa ság te rü le tén ha lad;

7. vas úti áru to váb bí tás: áru fu va ro zás vagy áruszál -
lítás;

8. áru fu va ro zás: a vas úti jár mû vel har ma dik sze mély
ré szé re szer zõ dés alap ján, díj el le né ben vég zett vas úti
 fuvarozás, ide ért ve a vas úti jár mû vel vég zett kom bi nált
 fuvarozást is;

9. áru szál lí tás: áru vas úti jár mû vel sa ját cél ból tör té nõ
to váb bí tá sa;

10. von ta tás: vas úti jár mû to váb bí tá sa;
11. bel föl di vas úti áru to váb bí tás: az a vas úti áru to váb -

bí tás, amely ben a kül de mény át vé te lé nek és ki szol gál ta tá -
sá nak he lye egy aránt a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén van;

28 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1. szám



1. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 29

12. nem zet kö zi vas úti áru to váb bí tás: az a vas úti áru -
továbbítás, amely ben a kül de mény át vé te lé nek és ki szol -
gál ta tá sá nak he lye, vagy leg alább azok egyi ke a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén kí vül van, de az út vo nal rész ben a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ha lad;

13. köz for gal mú vas úti szol gál ta tás: az a vas úti sze -
mély szál lí tás és áru fu va ro zás, ame lyet – a köz zé tett fel té -
te lek al kal ma zá sá val, díj el le né ben – bár ki igény be ve het;

14. or szá gos köz for gal mú vas úti szol gál ta tás: a tér sé gi,
elõ vá ro si, il let ve he lyi köz for gal mú vas úti szol gál ta tás nak 
nem mi nõ sü lõ köz for gal mú vas úti szol gál ta tás;

15. tér sé gi köz for gal mú vas úti szol gál ta tás: azonosít -
hatóan a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té nek va la mely meg -
ha tá roz ha tó ré szén je lent ke zõ, e te rü le ten be lü li közfor -
galmú vas úti szol gál ta tás irán ti igé nyek ki elé gí té sét szol -
gá ló vas úti szol gál ta tás, amely nem mi nõ sül elõ vá ro si köz -
for gal mú szol gál ta tás nak;

16. elõ vá ro si köz for gal mú vas úti szol gál ta tás: egy
 város és agg lo me rá ci ó ja te rü le tén, va la mint a vá ros és
von zás kör ze te kö zött vég zett köz for gal mú vas úti szol gál -
ta tás, ki vé ve a 16.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott te vé -
keny sé ge ket;

17. he lyi köz for gal mú vas úti szol gál ta tás: egy vá ros és
agg lo me rá ci ó ja te rü le tén a 16.  § (1) be kez dé sé ben meg -
határozott te vé keny sé gek ke re té ben vég zett köz for gal mú
vas úti szol gál ta tás;

18. vas úti köz szol gál ta tás: a vál lal ko zói vas úti tár sa ság -
nak az ál lam mal (te le pü lé si ön kor mány zat tal) kö tött köz -
szol gál ta tá si szer zõ dé se alap ján, kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ha tó sá gi ár el le né ben vég zett, a köz szol gál -
ta tá si me net rend ben elõ írt sze mély szál lí tá si te vé keny ség.

(3) Vas úti szer ve ze tek:
1. vas úti tár sa ság: a (2) be kez dés sze rin ti bár mely vas -

úti te vé keny sé get vagy szol gál ta tást vég zõ, il let ve nyúj tó
szer ve zet;

2. pá lya vas úti tár sa ság: mû kö dé si en ge dé lye alap ján
or szá gos, tér sé gi, elõ vá ro si vagy he lyi vas úti pályaháló -
zatot mû köd te tõ, de vál lal ko zó vas úti te vé keny sé get nem
vég zõ tár sa ság;

3. vál lal ko zó vas úti tár sa ság: mû kö dé si en ge dé lye
alap ján vál lal ko zó vas úti te vé keny sé get vég zõ tár sa ság;

4. in teg rált vas úti tár sa ság: olyan vál lal ko zó vas úti
tár sa ság, amely mû kö dé si en ge dé lye alap ján bel föl dön
vas úti pá lya há ló zat mû köd te té sét is vég zi;

5. köz for gal mú vas úti tár sa ság: olyan or szá gos, tér -
ségi, elõ vá ro si vagy he lyi mû kö dé si en ge déllyel rendel -
kezõ vál lal ko zó vas úti tár sa ság, amely nek szol gál ta tá sa it
– a köz zé tett fel té te lek al kal ma zá sá val, díj el le né ben –
 bárki igény be ve he ti;

6. or szá gos köz for gal mú vas úti tár sa ság: az a vállal -
kozó vas úti tár sa ság, amely – mû kö dé si en ge dé lye alap -
ján – az or szá gos köz for gal mú vas úti szol gál ta tást nyújt,
és emel lett nem zet kö zi vas úti sze mély szál lí tá si vagy nem -
zet kö zi vas úti áru to váb bí tá si te vé keny sé get foly tat hat;

7. tér sé gi köz for gal mú vas úti tár sa ság: a tér sé gi köz -
for gal mú szol gál ta tást nyúj tó vál lal ko zó vas úti tár sa ság;

8. he lyi köz for gal mú vas úti tár sa ság: a 16.  § (1) be kez -
dé se sze rin ti va la mely te vé keny sé get a mû kö dé si enge -
délye alap ján köz for gal mú szol gál ta tás ként vég zõ vas úti
tár sa ság;

9. nem zet kö zi cso por to su lás: leg alább két kü lön bö zõ,
az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban
ré szes ál lam ban (a továb biak ban: EGT-ál lam) be jegy zett
vál lal ko zó vas úti tár sa ság tár su lá sa, amely nek cél ja nem -
zet kö zi vál lal ko zó vas úti te vé keny sé gek vég zé se.

(4) Vas úti pá lyák, vas úti lé te sít mé nyek, vas úti pálya -
hálózatok:

1. vas úti pá lya: a vas úti vá gány, az alat ta le võ, va la -
mint a – jog sza bály ban vagy ha tó sá gi elõ írásban meg ál la -
pí tott – hoz zá tar to zó vé dõ (biz ton sá gi) föld te rü let, to váb -
bá a kü lön le ges vas út mû kö dé sé hez szük sé ges szer ke zet,
il let ve föld te rü let, va la mint az azt hor do zó és moz gás irá -
nyát meg ha tá ro zó tar tó szer ke zet;

2. vas úti pá lya tar to zé kai: a vas úti alag út, híd, jel zõ híd, 
át eresz, zaj vé dõ-fal, tám fal, a vas út ke resz te zõ dé se vas út -
tal, köz út tal vagy ma gán út tal, a vas úti tér vi lá gí tó be ren de -
zés, a vas úti jel zõ- és biz to sí tó be ren de zés, a vas úti vil la -
mos fel sõ ve ze ték és az eh hez kap csolt be ren de zés, a vas -
úti pe ron, a vas úti pe ron hoz ve ze tõ gya lo gos alul- és fe lül -
já ró, a kü lön bö zõ nyom tá vol sá gú pá lya há ló za tok kö zöt ti
köl csö nös át jár ha tó sá got biz to sí tó esz kö zök, be ren de zé -
sek, vá gány ba épí tett mér le gek, vá gány fé kek, hõn-fu tás -
jel zõ be ren de zés, va la mint a vas úti táv köz lõ ve ze té kek,
be ren de zé sek, vas úti ra ko dó és jár mû moz ga tó be ren de zé -
sek, ide ért ve a mind ezek el he lye zé sé re szol gá ló föld te rü -
le tet is;

3. vas úti üze mi lé te sít mény: a vas úti köz le ke dés le bo -
nyo lí tá sá hoz szük sé ges in gat lan (épü let, il let ve épít mény,
az alat ta le võ föld te rü let tel együtt), amely nél kül a vas úti
köz le ke dé si te vé keny ség nem vagy csak je len tõs ne héz ség 
árán len ne foly tat ha tó (pl. for gal mi épü let, ja ví tó pá lya ud -
var, vas út ál lo más és meg ál ló hely, vas úti fel vé te li épü let
köz vet le nül az áru for ga lom és a sze mély for ga lom le bo -
nyo lí tá sá ra és ki szol gá lá sá ra szol gá ló ré sze, az utas tá jé -
koz ta tó be ren de zés, a kü lön bö zõ nyom tá vol sá gú pá lyák
kö zöt ti át jár ha tó sá got szol gá ló lé te sít mé nyek), ki vé ve a
vas úti pá lyát és tar to zé ka it;

4. or szá gos je len tõ sé gû vas úti pá lya: az or szá gos törzs -
há ló za ti vas úti pá lya, va la mint a vas úti mel lék vo nal;

5. or szá gos törzs há ló za ti vas úti pá lya: az e tör vény
1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott vas úti pá lya;

6. vas úti mel lék vo nal: az e tör vény 2. szá mú mellék -
letében meg ha tá ro zott vas úti pá lya;

7. csat la ko zó vas úti pá lya: az or szá gos vas úti pálya -
hálózatot és a sa ját cé lú vas úti pá lya há ló za tot össze kö tõ
vas úti pá lya, amely hez egy nél több sa ját cé lú pá lya kap -
cso ló dik, il let ve egy nél több vég fel hasz ná ló kiszolgálá -
sára  alkalmas;

8. össze kö tõ vas úti pá lya: az or szá gos vas úti pálya -
hálózatot és a sa ját cé lú vas úti pá lya há ló za tot össze kö tõ,
csat la ko zó pá lyá nak nem mi nõ sü lõ vas úti pá lya;

9. he lyi vas úti pá lya: a he lyi vas úti pá lya há ló zat ré szét
ké pe zõ vas úti pá lya;



10. vas úti pá lya há ló zat: egy vas úti tár sa ság ál tal mû -
köd te tett össze füg gõ rend szer, amely az 1970. de cem -
ber 18-ai 1108/70/EGK bi zott sá gi ren de let I. mel lék le té -
ben ta lál ha tó szám la for ma egyes ro va ta i ban fel tün te ten dõ
té te lek meg ha tá ro zá sá ról  szóló, 1970. de cem ber 18-ai
2598/70/EGK bi zott sá gi ren de let I. mel lék le té nek A. ré -
szé ben fel so rolt ele mek bõl áll, az zal az el té rés sel, hogy az
utol só fran cia be kez dés ben fog lal tak he lyett „A pá lya vas -
úti rész leg ál tal hasz nált épü le tek”-et kell ér te ni;

11. or szá gos vas úti pá lya há ló zat: a tér sé gi, elõ vá ro si,
he lyi, il let ve sa ját cé lú vas úti pá lya há ló zat nak nem mi nõ -
sü lõ vas úti pá lya há ló zat;

12. tér sé gi vas úti pá lya há ló zat: tér sé gi vál lal ko zói vas -
úti te vé keny ség cél já ra ki je lölt vas úti pá lya há ló zat, amely
leg fel jebb há rom me gyét érint, vagy a hossza nem ha lad ja
meg a 400 ki lo mé tert;

13. he lyi vas úti pá lya há ló zat: a he lyi köz for gal mú vas -
úti szol gál ta tás vég zé sé hez szük sé ges vas úti pá lya há ló zat;

14. elõ vá ro si vas úti pá lya há ló zat: elõ vá ro si köz for gal -
mú vas úti szol gál ta tás cél já ra ki je lölt vas úti pá lya há ló zat;

15. sa ját cé lú vas úti pá lya há ló zat: vas úti pá lya há ló zat,
ame lyen va la mely szer ve zet a sa ját, köz vet le nül nem vas -
úti köz le ke dé si cé lú gaz da sá gi te vé keny sé gé vel össze füg -
gõ vas úti sze mély szál lí tást vagy vas úti áru szál lí tást vé gez.

(5) Egyéb fo gal mak:
1. vas úti jár mû: a vas úti pá lyán köz le ke dõ von ta tó,

von ta tott vagy ön já ró jár mû;
2. kü lön le ges vas út: a ma gas vas út, a fel szín alat ti vas út

(met ró, ké reg vas út), a fo gas ke re kû vas út, a sik ló, a füg gõ -
vas út és a sí fel vo nó;

3. köz szol gál ta tá si me net rend: vas úti köz szol gál ta tá si
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott já ra tok út vo na la, megálló -
helyei, in du lá si – ér ke zé si idõ pont jai meg ha tá ro zá sá nak
összes sé ge, azok mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i vel együtt;

4. vas úti pá lya üze mel te té se: a vas úti pá lya és tarto -
zékai, va la mint ezek mû kö dé sé hez szük sé ges esz kö zök
üzem és for ga lom biz tos-ál la pot ban tar tá sa, fo lya ma tos
mû kö dé sé nek biz to sí tá sa és mû sza ki fel ügye le te;

5. há ló zat-hoz zá fé ré si díj: a vas úti pá lya há ló zat hoz va -
ló nyílt hoz zá fé rés ke re té ben nyúj tott – a 3. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott – szol gál ta tá sok igény be vé te le
 ellenében fi ze ten dõ díj;

6. vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás: a vas úti pá lya há ló zat 
egy meg ha tá ro zott ré szén, adott idõ szak ban el he lyez he tõ
me net vo na lak összes sé ge;

7. me net vo nal: a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás nak az
a ré sze, amely egy adott idõ szak ban egy vo nat két pont
 között tör té nõ köz le ked te té sé hez szük sé ges;

8. a vas úti pá lya há ló zat túl ter helt sé ge: olyan hely zet,
amely ben a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás irán ti igé nyek a
vas úti pá lya há ló zat meg ha tá ro zott sza ka sza vo nat ko zá sá -
ban egy adott idõ szak ban az igé nyek össze han go lá sát
köve tõen sem elé gít he tõk ki tel jes mér ték ben;

9. biz ton ság irá nyí tá si rend szer: a vas úti pá lya há ló zat
mû köd te tõ je vagy a vál lal ko zó vas úti tár sa ság ál tal az üze -
mel te tés biz ton sá gos irá nyí tá sá ra lét re ho zott szer ve ze ti

egy ség és az e szer ve ze ti egy ség ál tal meg ho zott intéz -
kedések összes sé ge;

10. köl csö nös át jár ha tó sá got le he tõ vé te võ mû sza ki elõ -
írások (a továbbiak ban: ÁME): az al rend sze rek kö zöt ti
szük sé ges köl csö nös kap cso lat lét re ho zá sá ra és a vas úti
rend szer köl csö nös át jár ha tó sá gá nak meg te rem té sé re
 vonatkozó alap ve tõ kö ve tel mé nyek tel je sí té se ér de ké ben
meg ha tá ro zott, az egyes al rend sze rek re vagy alrendszer-
 részekre vo nat ko zó mû sza ki fel té te lek vagy elõ írások;

11. kö zös biz ton sá gi cé lok: azon biz ton sá gi szint meg fo -
gal ma zá sa, ame lyet a vas úti rend szer kü lön bö zõ ré sze in
(így kü lö nö sen a ha gyo má nyos vas úti rend szer, nagy se -
bes sé gû vas úti rend szer, ki zá ró lag áru szál lí tás ra hasz nált
hosszú vas úti alag utak vagy vo na lak) és a rend szer egé -
szén meg kell va ló sí ta ni. A kö zös biz ton sá gi cé lo kat az
uta sok kal, a sze mély zet tel, be le ért ve az al vál lal ko zók sze -
mély ze tét is, a vas úti át já rók hasz ná ló i val és más sze mé -
lyek kel kap cso la tos egye di koc ká za tok ra, és a vas úti lé te -
sít mé nye ken tar tóz ko dó il le ték te len sze mé lyek kel kap cso -
la tos egye di koc ká za tok ra, to váb bá a tár sa dal mi koc ká za -
tok ra vo nat ko zó an a koc ká zat el fo ga dá si fel té tel fe je zi ki;

12. kö zös biz ton sá gi mód sze rek: a biz ton sá gi szin tek, a
biz ton sá gi cé lok meg va ló sí tá sa és más biz ton sá gi kö ve tel -
mé nyek tel je sí té se ér té ke lé sé nek sza bá lya it meg ha tá ro zó
elõ írások, ame lyek a kö vet ke zõk re ter jed nek ki:

– koc ká zat elem zé si és -ér té ke lé si mód sze rek re,
– a biz ton sá gi ta nú sít vá nyok és biz ton sá gi en ge dé lyek

kö ve tel mé nye i nek va ló meg fe le lés ér té ke lé sé re szol gá ló
mód sze rek re, és

– an nak el len õr zé sé re szol gá ló mód sze rek re, hogy a
nagy se bes sé gû és ha gyo má nyos transz eu ró pai vas úti
rend szer struk tu rá lis al rend sze re i nek üze mel te té se és kar -
ban tar tá sa meg fe lel-e a rá juk vo nat ko zó alap ve tõ kö ve tel -
mé nyek nek, ki vé ve, ha az ÁME-k meg ha tá roz zák azo kat;

13. köz for gal mú me net rend: a bel föl di vas úti sze mély -
szál lí tás ra vo nat ko zó – az út vo nal, a meg ál ló he lyek, az
 érkezési és az in du lá si idõ pon tok, il let ve a gya ko ri ság és
a szol gál ta tás mi nõ sé gé nek meg ha tá ro zá sát tar tal ma zó –
köz zé tett szol gál ta tá si elõ írás;

14. üze mi me net rend: a nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya -
há ló za tok ban vég be me nõ összes ter ve zett vas úti jármû-
 mozgást meg ha tá ro zó ada to kat tar tal ma zó elõ írás.

ÁLLAMI FELADATOK

3.  § (1) A Kor mány fel ada ta:
a) a vas úti köz le ke dés po li ti ká ra, va la mint a vas úti köz -

le ke dés fej lesz té sé re vo nat ko zó – az épí tett és ter mé sze ti
kör nye zet, to váb bá az em be ri egész ség vé del mé vel össze -
han golt, a fej lett in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós tech no ló -
gi ák al kal ma zá sá ra ala po zott – kon cep ció jó vá ha gyá sa, a
vas úti köz szol gál ta tás fej lesz té se,

b) a vas úti köz le ke dés sel össze füg gõ nem ze ti ér de kek
ér vé nye sí té se és kö te le zett sé gek tel je sí té se nem zet kö zi
kap cso la tok ban,
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c) az or szá gos vas úti törzs há ló za ti pá lyák kö ré nek
meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó ja vas lat el ké szí té se,

d) a vas úti mel lék vo na lak meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó
ja vas lat el ké szí té se,

e) a hon vé de lem mel, a pol gá ri vé de lem mel és a ka -
taszt ró fa-el há rí tás sal össze füg gõ vas úti fel ada tok el lá tá sa.

(2) A köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban:
mi nisz ter) fel ada ta:

a) a vas úti köz le ke dés po li ti ka és vas úti fej lesz té si kon -
cep ció elõ ké szí té se, a jó vá ha gyott vas úti közlekedéspo -
litika és vas úti fej lesz té si kon cep ció vég re haj tá sá nak szer -
ve zé se,

b) a vas úti köz le ke dés igaz ga tá si és ha tó sá gi fel ada ta i -
nak el lá tá sa,

c) az or szá gos je len tõ sé gû vas úti pá lyák és a vas úti
köz le ke dés fej lesz té sé re vo nat ko zó kon cep ció végrehaj -
tásának szer ve zé se,

d) az or szá gos vas úti pá lya há ló zat – gaz da sá gi tár sa sá -
gok út ján tör té nõ – mû köd te té se és fenn tar tá sa, e cél ból
egy sze mé lyes ál la mi tu laj don ban le võ gaz da sá gi tár sa ság,
mint pá lya vas úti tár sa ság ala pí tá sa vagy ki je lö lé se,

e) az in teg rált vas úti tár sa ság ál tal mû köd te tett or szá -
gos vas úti pá lya há ló zat ka pa ci tá sá nak el osz tá sát, va la mint 
a há ló zat-hoz zá fé ré si díj meg ál la pí tá sát vég zõ szer ve zet
mû kö dé sé nek biz to sí tá sa,

f) a vas út biz ton ság fenn tar tá sa és fej lesz té se ér de ké ben
nyílt és meg kü lön böz te tés tõl men tes, rend szer szin tû meg -
kö ze lí té sû vas út biz ton sá gi sza bály rend szer meghatáro -
zása és ér vé nye sí té se,

g) a kö zös sé gi vas utak biz ton sá gá ról, va la mint a vas út -
tár sa sá gok en ge dé lye zé sé rõl  szóló 95/18/EK ta ná csi
irány elv és a vas úti inf ra struk tú ra ka pa ci tás el osz tá sá ról,
to váb bá a vas úti inf ra struk tú ra hasz ná la ti dí já nak fel szá -
mí tá sá ról és a biz ton sá gi ta nú sít vány ról  szóló 2001/14/EK
irány elv mó do sí tá sá ról  szóló 2004. áp ri lis 29-ei
2004/49/EK par la men ti és ta ná csi irány elv (a továb biak -
ban: 2004/49/EK irány elv) 8. cik ké nek (2) és (4) be kez dé -
sé ben, to váb bá 32. cik ké ben elõ írt ér te sí tés tel je sí té se,

h) a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben az or szá gos, a
tér sé gi és az elõ vá ro si vas úti köz szol gál ta tá si kö te le zett -
ség nek – a köz szol gál ta tá si me net rend jó vá ha gyá sá val tör -
té nõ – meg ál la pí tá sa, a köz szol gál ta tást vég zõ vas úti tár sa -
ság gal vas úti köz szol gál ta tá si szer zõ dés meg kö té se,

i) a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben az or szá gos,
 valamint az ál la mi tu laj do nú vas úti pá lyát tar tal ma zó tér -
sé gi, il let ve elõ vá ro si vas úti pá lya há ló zat mû köd te té sé nek
há ló zat-hoz zá fé ré si díj be vé tel lel és a vas úti pá lya há ló za -
tot mû köd te tõ pá lya vas úti tár sa ság egyéb üz le ti te vé keny -
sé gé bõl, il let ve a vas úti pá lya há ló za tot mû köd te tõ in teg -
rált vas úti tár sa ság egyéb pá lya vas úti üz le ti te vé keny sé gé -
bõl ere dõ be vé tel lel nem fe de zett – in do kolt nak el is mert –
költ sé ge i nek a köz pon ti költ ség ve tés bõl tör té nõ megté -
rítése, a 26.  § és a 28.  § (1) be kez dé se sze rin ti szer zõ dés
alap ján,

j) a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben a vál lal ko zó
vas úti tár sa ság köz szol gál ta tá si kö te le zett sé gé bõl ere dõ
be vé tel lel nem fe de zett – in do kolt nak el is mert – költ sé ge i -

nek a köz pon ti költ ség ve tés bõl tör té nõ meg té rí té se, a 27.  § 
sze rin ti szer zõ dés alap ján,

k) a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben a vas úti köz -
szol gál ta tás dí já hoz a – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott ked vez mé nyek bõl szár ma zó – be vé tel ki esés fo gyasz -
tói ár ki egé szí tés sel tör té nõ el len té te le zé se.

(3) A mi nisz ter az ál lam ne vé ben a te le pü lé si ön kor -
mány za tok kal, ille tõ leg azok tár su lá sa i val a tér sé gi, elõ vá -
ro si, il let ve he lyi vas úti köz szol gál ta tás mû köd te té se tár -
gyá ban – írás ban – együtt mû kö dé si meg ál la po dást köt het.

A VASÚTI KÖZLEKEDÉS IGAZGATÁSÁNAK
SZERVEZETE

4.  § (1) A vas úti köz le ke dés sel össze füg gõ igaz ga tá si és
ha tó sá gi te vé keny sé get a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter,
va la mint a fel ügye le te alatt mû kö dõ köz le ke dé si igazga -
tási szer ve zet lát ja el.

(2) A köz le ke dé si igaz ga tá si szer ve zet ré szei:
a) a Kor mány ál tal ala pí tott és irá nyí tott, a mi nisz ter

fel ügye le te alatt mû kö dõ Ma gyar Vas úti Hi va tal (a továb -
biak ban: Hi va tal), va la mint

b) a Kor mány ál tal a vas úti köz le ke dés mû sza ki és vas -
út biz ton sá gi igaz ga tá si és ha tó sá gi fel ada ta i nak el lá tá sá ra
ala pí tott, a mi nisz ter fel ügye le te alatt mû kö dõ köz igaz ga -
tá si szer ve zet (a továb biak ban: köz le ke dé si ha tó ság).

(3) A 2004/49/EK irány elv sze rin ti vas út biz ton sá gi
 hatóság a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén a köz le ke dé si
 hatóság.

(4) A vas úti köz le ke dés igaz ga tá sá nak szer ve ze te a vas -
úti tár sa sá gok tól füg get le nül mû kö dik.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI

5.  § (1) A te le pü lé si (fõ vá ros ban a fõ vá ro si) ön kor -
mány zat (a továbbiak ban: ön kor mány zat), va la mint ön -
kor mány za tok tár su lá sá nak ön ként vál lalt fel ada ta le het:

a) a he lyi köz for gal mú vas úti köz le ke dés fej lesz té sé re
vo nat ko zó – az or szá gos, a tér sé gi és az elõ vá ro si köz for -
gal mú vas úti köz le ke dés sel, va la mint az épí tett és ter mé -
sze ti kör nye zet vé del mé vel össze han golt, a fej lett in for -
má ci ós és kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák al kal ma zá sá ra
ala po zott – kon cep ci ók jó vá ha gyá sa, va la mint azok vég re -
haj tá sá nak meg szer ve zé se,

b) az ön kor mány zat tu laj do ná ban lé võ vas úti pá lyák,
va la mint a he lyi vas úti köz szol gál ta tás fej lesz té se, mû köd -
te té se,

c) he lyi köz for gal mú vas úti tár sa ság ala pí tá sa,
d) a he lyi vas úti köz szol gál ta tás ha tó sá gi ára i nak a

meg ál la pí tá sa,
e) a he lyi vas úti köz szol gál ta tás – me net rend jó vá ha -

gyá sá val tör té nõ – meg ál la pí tá sa, va la mint a 27.  § (8) be -
kez dé se sze rin ti szer zõ dés meg kö té se.



(2) Az (1) be kez dés ben fel so rolt fel ada tok a képviselõ-
 testület ha tás kö ré be tar toz nak.

(3) Az ön kor mány za tok vagy tár su lá sa ik és a mi nisz ter
a) a he lyi vas úti köz szol gál ta tás ból a he lyi ér de kû vas -

úti köz szol gál ta tás nak a tér sé gi vas úti köz szol gál ta tás
 keretében tör té nõ le bo nyo lí tá sa,

b) a he lyi vas úti köz szol gál ta tás nak az ön kor mány zat
köz igaz ga tá si ha tá rán kí vül re tör té nõ ki ter jesz té se,

c) a tér sé gi vas úti köz szol gál ta tás kö zös mû köd te té se
fel té te le i nek biz to sí tá sá ra vo nat ko zó an – írás ban – együtt -
mû kö dé si meg ál la po dást köt het nek.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti meg ál la po dás ban meg kell
ha tá roz ni a köz szol gál ta tás ra, így kü lö nö sen a köz szol gál -
ta tá si me net rend re, an nak mó do sí tá sá ra, a díj rend szer re és
a köz szol gál ta tá si kö te le zett ség kö ré be esõ sze mély szál lí -
tást vég zõ vál lal ko zó vas úti tár sa ság ki vá lasz tá sá ra, il let ve 
an nak eset le ges vesz te sé gei el len té te le zé sé re vo nat ko zó
ren del ke zé se ket.

II. Fejezet

A VASÚTI TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK
FELTÉTELEI

MÛKÖDÉSI ENGEDÉLY

6.  § (1) E tör vény alap ján a vas úti pá lya há ló zat mû köd -
te té se, va la mint a vas úti sze mély szál lí tás, az áru to váb bí tás 
és a von ta tá si szol gál ta tás, mû kö dé si ha tó sá gi en ge dély -
hez (a továb biak ban: mû kö dé si en ge dély) kö tött te vé keny -
ség.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott te vé keny sé gek re
mû kö dé si en ge dély kü lön-kü lön is meg sze rez he tõ. Mû kö -
dé si en ge délyt az a szer ve zet kap hat, amely tel je sí ti az
e tör vény ben és a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel -
té te le ket.

(3) A vas úti pá lya há ló zat mû köd te té sé re vo nat ko zó
 mûködési en ge dély egy adott vas úti pá lya há ló zat vonat -
kozásában ad ha tó ki.

(4) Vál lal ko zó vas úti te vé keny ség vég zé sé re vo nat ko zó 
mû kö dé si en ge dély va la mennyi nyílt hoz zá fé ré sû vas úti
pá lya há ló zat ra, va la mint a mû kö dé si en ge dély ben meg -
határozott tér sé gi, elõ vá ro si, he lyi vagy sa ját cé lú vas úti
pá lya há ló zat ra ad ha tó ki.

(5) Tér sé gi sze mély szál lí tás ra vo nat ko zó mû kö dé si
 engedély or szá gos vas úti pá lya há ló zat hoz – ha e tör vény
el té rõ en nem ren del ke zik – köz vet le nül nem csat la ko zó
tér sé gi vas úti pá lya há ló za ton vég zett sze mély szál lí tá si
 tevékenységre ad ha tó ki.

(6) Az elõ vá ro si, il let ve tér sé gi mû kö dé si en ge déllyel
ren del ke zõ vas úti tár sa ság az or szá gos vas úti pá lya há ló za -
tot a mû kö dé si en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott leg kö ze leb bi
vas úti cso mó pon tig igény be ve he ti.

7.  § (1) Az or szá gos sze mély szál lí tá si, áru to váb bí tá si és
von ta tá si szol gál ta tá si mû kö dé si en ge dély (a továb biak -
ban: or szá gos mû kö dé si en ge dély) a vas út tár sa sá gok
 engedélyezésérõl  szóló, 1995. jú ni us 19-ei 95/18/EK ta ná -
csi irány elv (a továb biak ban: 95/18/EK irány elv) sze rin ti
mû kö dé si en ge dély nek mi nõ sül. Az or szá gos mû kö dé si
en ge dély a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén va la mennyi
nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat ra ki ter jed. Az or szá -
gos mû kö dé si en ge délyt a Hi va tal a bel föl dön be jegy zett
szer ve zet ré szé re ad ja ki. Az or szá gos mû kö dé si en ge dély
va la mennyi EGT-ál lam ban ér vé nyes.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban ér vé nyes, és az or szá gos
mû kö dé si en ge déllyel egy te kin tet alá esik va la mely más
EGT-ál lam ban a 95/18/EK irány elv alap ján ki adott mû kö -
dé si en ge dély.

(3) Az or szá gos vas úti pá lya há ló zat – amennyi ben e tör -
vény el té rõ en nem ren del ke zik – vas úti köz le ke dé si te vé -
keny ség cél já ra csak or szá gos mû kö dé si en ge déllyel ve he -
tõ igény be. Az or szá gos mû kö dé si en ge dély ön ma gá ban az 
or szá gos vas úti pá lya há ló zat hoz va ló nyílt hoz zá fé rés re,
il let ve az 54.  § (1) és (3)–(5) be kez dé sei sze rin ti szolgál -
tatások igény be vé te lé re nem jo go sít.

8.  § (1) A mû kö dé si en ge dély ki adá sá nak a fel té te le,
hogy a ké rel me zõ meg fe lel jen

a) az üz le ti jó hír név vel,
b) a pénz ügyi tel je sí tõ ké pes ség gel,
c) a szak mai al kal mas ság gal,
d) a fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó bal ese ti ká rok meg té rí té -

sé re va ló al kal mas ság gal
kap cso la tos, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö ve tel -
mé nyek nek.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti fel té te lek fenn áll tá nak iga -
zo lá sa ér de ké ben a mû kö dé si en ge dély irán ti ké rel met elõ -
ter jesz tõ szer ve zet kö te les a Hi va tal ré szé re a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott in for má ci ó kat ren del ke zés re
bo csá ta ni.

(3) A mû kö dé si en ge dély ha tá ro zat lan idõ tar tam ra szól.
A Hi va tal a mû kö dé si en ge dély ki adá sa fel té te le i nek fenn -
áll tát leg alább öt éven ként fe lül vizs gál ja.

(4) A vas úti tár sa ság a mû kö dé si en ge dély jog erõ re
emel ke dé sé tõl szá mí tott hat hó na pon be lül kö te les meg -
kez de ni a mû kö dé si en ge dély ben meg ha tá ro zott te vé keny -
sé gét. E ha tár idõ el mu lasz tá sa, il let ve a te vé keny ség vég -
zé sé nek hat hó na pot meg ha la dó szü ne tel te té se ese tén a
 Hivatal a fel té te lek fenn áll tá nak fe lül vizs gá la tát ren del he ti 
el, to váb bá in do kolt eset ben a mû kö dé si en ge délyt fel füg -
geszt he ti. A te vé keny ség meg kez dé sé re irány adó ha tár idõ
ké re lem re a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben 
leg fel jebb to váb bi hat hó nap pal meg hosszab bít ha tó.

(5) A vas úti tár sa ság kö te les a mû kö dé si en ge dély fel té -
te le i vel kap cso la tos min den vál to zás ról ha la dék ta la nul
 tájékoztatni a Hi va talt. A Hi va tal el ren de li a mû kö dé si
 engedély fe lül vizs gá la tát a vas úti tár sa ság jo gi hely ze té re
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be fo lyást gya kor ló vál to zás, így kü lö nö sen más tár sa ság -
gal va ló egye sü lé se ese tén. A vas úti tár sa ság a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott idõ kö zön ként és tar ta lom mal
rend sze re sen iga zol ni kö te les a Hi va tal ré szé re a fel té te lek
tel je sí té sét.

(6) Amennyi ben a Hi va tal meg ál la pít ja, hogy a vas úti
tár sa ság nem tel je sí ti a mû kö dé si en ge dély ki adá sá nak
 valamely fel té te lét vagy a vas úti köz le ke dé si tevékeny -
ségét az en ge dély ben fog lal tak tól el té rõ en gya ko rol ja, a
mû kö dé si en ge délyt fel füg gesz ti. A fel füg gesz tés ha tá lya
alatt vas úti köz le ke dé si te vé keny ség nem vé gez he tõ. A
fel füg gesz tést el ren de lõ ha tá ro zat ha tá lyon kí vül he lye zé -
sé nek ak kor van he lye, ha a vas úti tár sa ság iga zol ta, hogy a 
fel füg gesz tés el ren de lé sé nek oka meg szûnt.

(7) A Hi va tal a mû kö dé si en ge délyt vissza von ja,
amennyi ben a vas úti tár sa ság a fel füg gesz tés el ren de lé sé -
nek alap já ul szol gá ló kö rül ményt hat hó na pon be lül nem
há rít ja el.

(8) A Hi va tal a mû kö dé si en ge dély ben – kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint – a mû kö dé si en ge dély
fel füg gesz té sé nek és vissza vo ná sá nak a (4) és (6)–(7) be -
kez dé sek ke re tei kö zött egye di ese te it is meg ha tá roz hat ja.

(9) A pénz ügyi tel je sí tõ ké pes ség gel kap cso la tos va la -
mely kö ve tel mény nem tel je sí té se ese tén a mû kö dé si en ge -
dély fel füg gesz té se vagy vissza vo ná sa mel lett a vas úti tár -
sa ság ré szé re a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te -
lek kel leg fel jebb hat hó na pos ha tá ro zott idõ tar tam ra ide ig -
le nes mû kö dé si en ge dély ad ha tó, amennyi ben a vas úti tár -
sa ság to váb bi mû kö dé se a vas úti köz le ke dés biz ton sá gát
nem ve szé lyez te ti. Vissza kell von ni a mû kö dé si en ge -
délyt, ha a vas úti tár sa ság fel szá mo lá sát a bí ró ság jog erõs
vég zés sel el ren de li.

(10) Amennyi ben a Hi va tal olyan in for má ci ó ról sze rez
tu do mást, amely alap ján alap pal fel té te lez he ti, hogy a más
EGT-ál lam ban a 95/18/EK irány elv alap ján ki adott mû kö -
dé si en ge délyt szer zett vál lal ko zó vas úti tár sa ság nem tel -
je sí ti a mû kö dé si en ge dély ki adá sá nak va la mely fel té te lét,
a Hi va tal a mû kö dé si en ge délyt ki ál lí tó kül föl di ha tó sá got
ha la dék ta la nul ér te sí ti.

9.  § (1) A mi nisz ter a mû kö dé si en ge dé lye zés rész le tes
sza bá lyai kö ré ben meg ha tá roz za kü lö nö sen

a) az en ge dé lye zé si el já rás rész le tes sza bá lya it,
b) az en ge dély ki adá sá nak és mó do sí tá sá nak fel té te le it,
c) a ké re lem és az en ge dély tar tal mi ele me it,
d) az üz le ti jó hír név, a pénz ügyi tel je sí tõ ké pes ség,

a szak mai al kal mas ság, va la mint a fe le lõs sé gi kö ré be tar -
to zó bal ese ti ká rok meg té rí té sé re va ló al kal mas ság iga zo -
lá sá nak mód ját,

e) a Hi va tal nak a vas úti tár sa sá gok kal kap cso la tos
 ellenõrzési te vé keny sé gé nek rész le tes sza bá lya it,

f) az en ge dély fel füg gesz té sé nek és vissza vo ná sá nak
rész le tes sza bá lya it,

g) azo kat az ese te ket, ame lyek ben a vas úti tár sa ság a
mû kö dé si en ge dély fe lül vizs gá la tát kö te les kér ni.

(2) A Hi va tal a mi nisz ter út ján ha la dék ta la nul tá jé koz -
tat ja az Eu ró pai Bi zott sá got az or szá gos mû kö dé si en ge -
dély (ide ig le nes mû kö dé si en ge dély) ki adá sá ról, mó do sí -
tá sá ról, fel füg gesz té sé rõl vagy vissza vo ná sá ról.

MÛSZAKI ENGEDÉLY

10.  § (1) E tör vény alap ján mû sza ki ha tó sá gi en ge dély
(a továb biak ban: mû sza ki en ge dély) szük sé ges

a) jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a vas úti
pá lya és tar to zé kai épí té sé hez, lé te sí té sé hez, kor sze rû sí té -
sé hez, át ala kí tá sá hoz, hasz ná lat ba vé te lé hez, fenn ma ra dá -
sá hoz és meg szün te té sé hez,

b) vas úti jár mû bel föl di üzem be he lye zé sé hez,
c) vas úti jár mû vek re sze relt, vas út üze mi célt szol gá ló

ka zá nok, nyo más tar tó edé nyek üzem ben tar tá sá hoz, át ala -
kí tá sá hoz,

d) vas úti jár mû vek köz le ke dés biz ton sá gi be ren de zé se i -
nek (fu tó mû, fék, ko csi szek rény, vo nat be fo lyá so ló be ren de -
zés) ja ví tá sát vég zõ sze mé lyek és szer ve ze tek tevé kenysé -
géhez,

e) a vas úti jár mû vek idõ sza kos vizs gá la tát vég zõ vizs -
ga he lyek mû kö dé sé hez.

(2) A mû sza ki en ge délyt a köz le ke dé si ha tó ság – kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint – ad ja ki.

III. Fejezet

ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ VASÚTI
KÖZLEKEDÉS

ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ VASÚTI
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÉS ÁRUFUVAROZÁS,
VALAMINT VONTATÁSI SZOLGÁLTATÁS

11.  § (1) Az or szá gos köz for gal mú vas úti sze mély szál lí -
tá si, áru fu va ro zá si, il let ve von ta tá si te vé keny ség vég zé sé -
re, az er re jo go sí tó mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ vas -
úti tár sa ság – a XII. fe je zet ben meg ha tá ro zott fel té te lek
tel je sí té se ese tén – va la mennyi nyílt hoz zá fé ré sû vas úti
pá lya há ló za ton jo go sult.

(2) Nem zet kö zi sze mély szál lí tá si és áru fu va ro zá si te vé -
keny ség vég zé sé re az or szá gos mû kö dé si en ge déllyel ren -
del ke zõ vas úti tár sa ság a vo nat ko zó nem zet kö zi szer zõ dé -
sek ren del ke zé sei sze rint jo go sult.

12.  § (1) A köz szol gál ta tás nak mi nõ sü lõ or szá gos köz -
for gal mú vas úti sze mély szál lí tás vég zé sé re a mi nisz ter az
or szá gos mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ vas úti tár sa -
ság gal a 27.  § (1)–(7) be kez dé sé nek ren del ke zé sei sze rint
köz szol gál ta tá si szer zõ dést köt.



(2) Az or szá gos vas úti áru fu va ro zá si te vé keny sé get
vég zõ vas úti tár sa ság az éves be szá mo ló já ban elkülöní -
tetten is kö te les meg je le ní te ni e te vé keny sé gé nek ered mé -
nyét.

13.  § (1) Az or szá gos mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ
vál lal ko zó vas úti tár sa ság a szer ve ze ti for má já tól függet -
lenül a vál lal ko zó vas úti te vé keny sé ge vo nat ko zá sá ban
ön ál ló an ha tá roz za meg az üz le ti ter vét, ide ért ve a fi nan -
szí ro zá si és be fek te té si prog ram ját is. Az üz le ti terv össze -
ál lí tá sa kor tö re ked ni kell a vál lal ko zó vas úti tár sa ság
pénz ügyi egyen sú lyá nak meg te rem té sé re és az egyéb
 mûszaki, ke res ke del mi és pénz ügyi igaz ga tá si cé lok el éré -
sé re, va la mint e cé lok meg va ló sí tá sát le he tõ vé te võ for rá -
sok biz to sí tá sá ra.

(2) Az or szá gos mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ vál -
lal ko zó vas úti tár sa ság sza ba don

a) ve het részt nem zet kö zi cso por to su lás ala pí tá sá ban,
il let ve ah hoz sza ba don csat la koz hat,

b) ala kít hat ja ki a bel sõ szer ve ze tét, a X. fe je zet ben
fog lal tak sé rel me nél kül,

c) a kü lön jog sza bály ban fog lalt ren del ke zé sek meg tar -
tá sa mel lett ha tá roz hat ja meg a szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak
és ér té ke sí té sé nek fel té te le it, va la mint a szol gál ta tá sai
árát,

d) dönt het a sze mély ze té rõl, az esz kö ze i rõl és a be szer -
zé se i rõl,

e) nö vel he ti a pi a ci ré sze se dé sét, új tech no ló gi á kat,
szol gál ta tá so kat és új sze rû igaz ga tá si meg ol dá so kat ve zet -
het be,

f) ki ter jeszt he ti a te vé keny sé gét a vas úti köz le ke dé si
te vé keny sé gek hez kap cso ló dó más te rü le tek re.

ORSZÁGOS VASÚTI PÁLYAHÁLÓZAT
MÛKÖDTETÉSE

14.  § (1) Or szá gos vas úti pá lya há ló zat mû köd te té sét
olyan gaz da sá gi tár sa ság vé gez he ti, amely nek egye dü li
tag ja (rész vé nye se) a Ma gyar Ál lam.

(2) A nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat használa -
táért fi ze ten dõ há ló zat-hoz zá fé ré si díj az azt mû köd te tõ
vas úti tár sa sá got il le ti, aki kö te les az eb bõl ke let ke zõ
 bevételét a nyílt hoz zá fé ré sû pá lya há ló zat mû köd te té sé re
for dí ta ni.

(3) Az or szá gos pá lya há ló zat mû köd te tõ je éves üz le ti
ter vé nek tar tal maz nia kell a be ru há zá si és pénz ügyi ter vet.
Az üz le ti terv nek biz to sí ta nia kell az or szá gos vas úti
 pályahálózat op ti má lis és ha té kony hasz ná la tát és fej lesz -
té sét, va la mint a pénz ügyi és egyéb esz kö zö ket e cé lok
 eléréséhez.

(4) Az or szá gos vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je fe le lõs 
sa ját üze mel te té sé ért, ad mi niszt rá ci ó já ért és bel sõ ellen -
õrzéséért.

IV. Fejezet

A TÉRSÉGI ÉS AZ ELÕVÁROSI KÖZFORGALMÚ
VASÚTI KÖZLEKEDÉS

15.  § (1) A tér sé gi, il let ve az elõ vá ro si vas úti pá lya há ló -
za tot az ezen vas úti pá lya há ló zat mû köd te té sé re vonat -
kozó mû kö dé si en ge dély iránt ké rel met be nyúj tó szer ve zet 
ké rel mé re a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint
a Hi va tal a mû kö dé si en ge dély ki adá sá val egy ide jû leg, a
vas úti pá lya há ló zat ba tar to zó vas úti pá lya sza ka szok meg -
ha tá ro zá sá val je lö li ki.

(2) Tér sé gi vas úti pá lya há ló zat ab ban az eset ben je löl -
he tõ ki, ha

a) a vas úti pá lya há ló zat nak az or szá gos köz for gal mú
köz le ke dés ben be töl tött sze re pe cse kély, el sõ sor ban a tér -
sé gi for ga lom le bo nyo lí tá sá ra szol gál,

b) az adott tér ség érin tett ön kor mány za tai ön ként vál -
lalt fel ada ta ik ke re té ben kö te le zett sé get vál lal nak a he lyi
igé nyek hez job ban il lesz ke dõ, tér sé gi je len tõ sé gû szol gál -
ta tá sok fej lesz té sé re, vagy

c) a há ló zat az or szá gos vas úti pá lya há ló za tok hoz
 képest kes ke nyebb nyom tá vú.

(3) A tér sé gi, il let ve elõ vá ro si mû kö dé si en ge déllyel
ren del ke zõ köz for gal mú vas úti tár sa ság a mi nisz ter rel
 kötött köz szol gál ta tá si szer zõ dés ben vas úti közszolgál -
tatási kö te le zett sé get vál lal hat. E szer zõ dés re a 27.  §
(1)–(7) be kez dé sé ben fog lal ta kat meg fele lõen al kal maz ni
kell.

V. Fejezet

A HELYI KÖZFORGALMÚ VASÚTI KÖZLEKEDÉS

16.  § (1) He lyi köz for gal mú vas úti tár sa ság
a) a köz úti vas út (vil la mos), és a kü lön le ges vas út

 pályájának mû köd te té sé re, és
b) az a) pont sze rin ti vas úti pá lyá kon köz for gal mú sze -

mély szál lí tás ra
jo go sult.

(2) He lyi köz for gal mú vas úti tár sa sá got a te le pü lés
 önkormányzata, to váb bá bár mely ter mé sze tes sze mély
vagy szer ve zet ala pít hat.

17.  § A he lyi vas úti köz szol gál ta tá si kö te le zett sé get – a
köz szol gál ta tás mér té két meg ál la pí tó, az ön kor mány zat
kép vi se lõ-tes tü le te ál tal jó vá ha gyott köz szol gál ta tá si
 menetrend ke re tei kö zött – az ön kor mány zat ál tal ala pí tott
vagy az ön kor mány zat ál tal ez zel meg bí zott he lyi köz for -
gal mú vas úti tár sa ság lát ja el.
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VI. Fejezet

SAJÁT CÉLÚ VASÚTI TEVÉKENYSÉG

18.  § (1) Sa ját cé lú vas úti te vé keny sé get az a szer ve zet
vé gez, amely a sa ját cé lú vas úti pá lya há ló za ton a sa ját,
köz vet le nül nem vas úti köz le ke dé si cé lú gaz da sá gi te vé -
keny sé gé vel össze füg gõ vas úti sze mély szál lí tást vagy
vas úti áru szál lí tást lát el.

(2) A sa ját cé lú vas út tér sé gi mû kö dé si en ge dély alap ján 
köz for gal mú vas úti szol gál ta tást – ezen be lül, a 27.  § alap -
ján meg kö tött köz szol gál ta tá si szer zõ dés alap ján vas úti
köz szol gál ta tást is – vé gez het.

VII. Fejezet

VASÚTI SZOLGÁLTATÁSOK

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

19.  § A vas úti sze mély szál lí tás ra kö tött szer zõ dé sek re a
Pol gá ri Tör vény könyv nek (a továb biak ban: Ptk.) a szer zõ -
dé sek re vo nat ko zó ál ta lá nos, to váb bá a vál lal ko zá si szer -
zõ dés re vo nat ko zó ren del ke zé se it a sze mély szál lí tás ra
 vonatkozó kü lön jog sza bály ban fog lalt ki egé szí té sek kel
kell al kal maz ni.

20.  § (1) A vál lal ko zó vas úti tár sa ság a köz for gal mú
sze mély szál lí tás kö ré ben a köz for gal mú me net rend ben
meg ha tá ro zott vo na lon az ott meg hir de tett vo na to kat köz -
le ked te ti. A köz for gal mú sze mély szál lí tá si szol gál ta tást
vég zõ vál lal ko zó vas úti tár sa ság a köz for gal mú sze mély -
szál lí tá si szol gál ta tá sá ra vo nat ko zó ál ta lá nos szer zõ dé si
fel té te le ket tar tal ma zó sze mély szál lí tá si üz let sza bály za tot
kö te les ké szí te ni. A sze mély szál lí tá si üz let sza bály za tot,
va la mint an nak mó do sí tá sát a Hi va tal kü lön jog sza bály -
ban fog lal tak sze rint hagy ja jó vá. A jó vá ha gyás nem
 tagadható meg, amennyi ben a sze mély szál lí tá si üz let sza -
bály zat a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek -
nek meg fe lel. A jó vá ha gyott sze mély szál lí tá si üz let sza -
bály za tot a vál lal ko zó vas úti tár sa ság kö te les a hon lap ján,
il let ve té rí tés el le né ben ki nyom tat va hoz zá fér he tõ vé ten ni.

(2) A vas úti sze mély szál lí tás rész le tes fel té te le it a Kor -
mány ren de let ben ha tá roz za meg.

21.  § (1) A vas úti köz szol gál ta tást nyúj tó vál lal ko zó
vas úti tár sa ság kö te les köz for gal mú me net ren det ké szí te ni 
és azt köz zé ten ni, ab ban el kü lö ní tet ten meg je le ní te ni a
 személyszállítási köz szol gál ta tást.

(2) A köz for gal mú me net ren det a vas úti köz szol gál ta -
tást vég zõ vál lal ko zó vas úti tár sa ság és a töb bi szer ve zet
(kü lö nö sen a vas úti köz szol gál ta tást vég zõ vál lal ko zó vas -
úti tár sa ság, il let ve az adott tér ség ben au tó busszal me net -
rend sze rin ti sze mély szál lí tást vég zõk) a csat la ko zá sok
össze han go lá sa, va la mint a szük ség te len pár hu za mos köz -
le ke dé sek ki kü szö bö lé se ér de ké ben – an nak ha tály ba lé pé -
sét meg elõ zõ en kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tár -
idõ ben – egyez tet ni kö te le sek.

ÁRUFUVAROZÁSI SZOLGÁLTATÁS

22.  § A vas úti áru fu va ro zás ra kö tött szer zõ dé sek re Ptk.
szer zõ dé sek re vo nat ko zó ál ta lá nos, to váb bá a fu va ro zá si
szer zõ dé sek re vo nat ko zó ren del ke zé se it az e tör vény ben,
va la mint kü lön jog sza bály ban fog lalt ki egé szí té sek kel kell 
al kal maz ni.

23.  § (1) A vas úti áru fu va ro zá si te vé keny sé get vég zõ
vál lal ko zó vas úti tár sa ság kö te les az áru fu va ro zá si te vé -
keny ség re vo nat ko zó ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te le it tar tal -
ma zó áru fu va ro zá si üz let sza bály za tot ké szí te ni. Az áru fu -
va ro zá si üz let sza bály za tot, va la mint an nak mó do sí tá sát a
Hi va tal kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint hagy ja jó vá.
A jó vá ha gyás nem ta gad ha tó meg, amennyi ben az áru fu -
va ro zá si üz let sza bály zat a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott fel té te lek nek meg fe lel. A jó vá ha gyott áru fu va ro zá si 
üz let sza bály za tot a vál lal ko zó vas úti tár sa ság kö te les a
hon lap ján, il let ve té rí tés el le né ben ki nyom tat va hoz zá fér -
he tõ vé ten ni.

(2) A vas úti áru fu va ro zás rész le tes fel té te le it a Kor -
mány ren de let ben ha tá roz za meg.

VONTATÁSI SZOLGÁLTATÁS

24.  § A von ta tá si szol gál ta tást nyúj tó vál lal ko zó vas úti
tár sa ság kö te les a von ta tá si szol gál ta tás ra vo nat ko zó ál ta -
lá nos szer zõ dé si fel té te le it tar tal ma zó von ta tá si üz let sza -
bály za tot ké szí te ni. A von ta tá si üz let sza bály za tot a vál lal -
ko zó vas úti tár sa ság kö te les a hon lap ján, il let ve té rí tés
 ellenében ki nyom tat va hoz zá fér he tõ vé ten ni.

VIII. Fejezet

AZ ÁLLAM ÉS A VASÚTI TÁRSASÁGOK,
VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATOK
ÉS A VASÚTI TÁRSASÁGOK KÖZÖTTI

SZERZÕDÉSEK

AZ ÁLLAM ÉS A VASÚTI TÁRSASÁGOK KÖZÖTTI
SZERZÕDÉSEK

25.  § (1) Az ál lam az or szá gos, a tér sé gi, il let ve az elõ -
vá ro si vas úti pá lya há ló za tot mû köd te tõ vas úti tár sa ság gal,



a) az ál la mi tu laj don ban lé võ vas úti pá lyák ke ze lé sé re
(a to váb bi ak ban: va gyon ke ze lé si szer zõ dés), to váb bá

b) az or szá gos, va la mint az ál la mi tu laj don ban lé võ
vas úti pá lyát tar tal ma zó tér sé gi, il let ve elõ vá ro si vas úti
 pályahálózat mû köd te té sé re
szer zõ dést köt.

(2) Az ál lam a vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je, il let ve a 
vál lal ko zó vas úti tár sa ság ré szé re szer zõ dés ben az (1) be -
kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott vas úti pá lya há ló za tok,
va la mint a kom bi nált for ga lom fej lesz té sé hez, a vas úti
fog lal koz ta tás ra, kép zés re és szer ke zet-át ala kí tás ra egye di 
tá mo ga tást nyújt hat.

(3) A pá lya vas úti tár sa ság gal, il let ve az in teg rált vas úti
tár sa ság gal az (1) be kez dés b) pont ja és a (2) be kez dés sze -
rin ti szer zõ dé se ket – a pénz ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel –
az ál lam ne vé ben a mi nisz ter kö ti meg.

(4) E fe je zet ben fog lal ta kat – a szer zõ dést meg kö tõ sze -
mélyt meg ha tá ro zó ren del ke zé sek ki vé te lé vel – az ön kor -
mány zat és a he lyi köz for gal mú vas úti tár sa ság kö zöt ti
szer zõ dés re meg fele lõen al kal maz ni kell.

VAGYONKEZELÉSI SZERZÕDÉS

26.  § Az or szá gos, va la mint az ál la mi tu laj don ban lé võ
vas úti pá lyát tar tal ma zó tér sé gi, il let ve elõ vá ro si vas úti
 pályahálózatot mû köd te tõ pá lya vas úti tár sa ság, il let ve az
in teg rált vas úti tár sa ság a va gyon ke ze lé si szer zõ dést a
 miniszter és a kincs tá ri va gyo nért fe le lõs mi nisz ter egyet -
ér té sé vel – az ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény, va la mint a
kincs tá ri va gyon nal va ló gaz dál ko dás ról  szóló kor mány -
ren de let alap ján – az ál lam ne vé ben el já ró Kincs tá ri
 Vagyoni Igaz ga tó ság gal kö ti meg.

A VASÚTI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

27.  § (1) A mi nisz ter a vas úti köz szol gál ta tás biz to sí tá sa 
ér de ké ben – a pénz ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel – a vas úti
sze mély szál lí tást vég zõ vas úti tár sa ság gal vas úti köz szol -
gál ta tá si szer zõ dést köt het. A vas úti köz szol gál ta tá si szer -
zõ dés ben vas úti köz szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té sé -
nek fel té te le it és mód ját, va la mint a költ ség ve té si tá mo ga -
tás fo lyó sí tá sá nak mód ját, mér té két és üte me zé sét rög -
zíteni kell.

(2) A vál lal ko zó vas úti tár sa ság a vas úti közszolgálta -
tási kö te le zett ség tar tal má ra és mér té ké re vo nat ko zó
 javaslatát – az uta zá si igé nyek szám ba vé te le és a kü lön
jog sza bály elõ írásai alap ján össze ál lí tott éves köz szol gál -
ta tá si me net rend jó vá ha gyá sa ér de ké ben kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ha tár idõ ben a mi nisz ter nek ad ja át.

(3) A mi nisz ter – a pénz ügy mi nisz ter rel le foly ta tott elõ -
ze tes egyez te tés alap ján – dönt a vas úti köz szol gál ta tá si
kö te le zett ség mér té ké rõl, és en nek meg fele lõen hagy ja jó -
vá a köz szol gál ta tá si me net ren det. A jó vá ha gyás sal a mi -
nisz ter kö te le zett sé get vál lal ar ra, hogy a vas úti köz szol -
gál ta tá si te vé keny ség me net díj-be vé tel lel nem fe de zett, a

vál lal ko zó vas úti tár sa ság ra há ru ló in do kolt nak el is mert
költ sé gét az ál lam a tel je sí tés tárgy ne gye dé vét kö ve tõ ne -
gyed év vé gé ig a köz pon ti költ ség ve tés bõl meg té rí ti.

(4) A köz szol gál ta tá si me net rend nek a mi nisz ter ál tal
tör té nõ jó vá ha gyá sá val és az el len té te le zé si mér ték meg ál -
la pí tá sá val a vál lal ko zó vas úti tár sa ság kö te les a köz szol -
gál ta tá si me net rend ben rög zí tett tel je sít mé nye ket, a mi nõ -
sé gi kö ve tel mé nyek sze rint a meg hir de tett ha tó sá gi ár,
 valamint a költ ség ve té si tá mo ga tás el le né ben el lát ni.

(5) A vas úti köz szol gál ta tás ke re té ben nyúj tott szol gál -
ta tás ered mé nyét a köz szol gál ta tást nyúj tó or szá gos köz -
for gal mú vas úti tár sa ság kö te les az éves be szá mo ló já ban
el kü lö ní tet ten is meg je le ní te ni. Az e te vé keny ség bõl ere dõ 
be vé tel ki zá ró lag a köz szol gál ta tás vég zé sé vel össze füg gõ 
költ sé gek fe de zé sé re for dít ha tó.

(6) A vál lal ko zó vas úti tár sa ság a mi nisz ter tõl kér he ti,
hogy egyes vo na la kon a vas úti me net rend ben meg ha tá ro -
zott tel je sít ményt vo na tok he lyett köz úti jár mû (au tó busz)
al kal ma zá sá val tel je sít hes se ab ban az eset ben, ha a meg ol -
dás a vál lal ko zó vas úti tár sa ság szá má ra meg ta ka rí tást
ered mé nyez. Az ilyen szol gál ta tást a vál lal ko zó vas úti tár -
sa ság – ha meg fe lel az au tó busszal vég zett bel föl di és
nem zet kö zi sze mély szál lí tás ra vo nat ko zó kü lön jog sza -
bály ban elõ írt sze mé lyi és tár gyi fel té te lek nek is – ki zá ró -
lag a vas úti sze mély szál lí tás ra kü lön jog sza bály ban meg -
ál la pí tott díj al kal ma zá sa mel lett és – az érin tett te le pü lé -
sek ön kor mány za tá val tör té nõ elõ ze tes egyez te tés alap -
ján – a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott já ra ti en ge déllyel
vé gez he ti.

(7) Amennyi ben a vál lal ko zó vas úti tár sa ság ál tal vég -
zett köz for gal mú sze mély szál lí tás mû sza ki ok ból vas úti
jár mû vel nem lát ha tó el, a vál lal ko zó vas úti tár sa ság a
(6) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te le ket csak ab ban az
eset ben kö te les tel je sí te ni, ha az au tó busszal vég zett te vé -
keny ség meg ha lad ja a két hó na pot (vo nat pót ló já rat).

(8) Az ön kor mány za tok fel adat- és ha tás kö ré be utalt
köz szol gál ta tá si kö te le zett ség el lá tás ra vo nat ko zó te vé -
keny ség vég zé sé re az ön kor mány zat az érin tett he lyi köz -
for gal mú vas úti tár sa ság gal köt het szer zõ dést. A szer zõ -
dés re, il let ve a vas úti tár sa ság és az ön kor mány zat kép vi -
se lõ-tes tü le té nek a szer zõ dés sel kap cso la tos fel ada ta i ra az
(1)–(7) be kez dés ben meg ha tá ro zott ren del ke zé se ket kell
meg fele lõen al kal maz ni.

(9) Az ön kor mány za tok az érin tett or szá gos, tér sé gi,
elõ vá ro si vagy he lyi vál lal ko zó vas úti tár sa ság gal a köz -
szol gál ta tá si me net rend ben nem sze rep lõ köz szol gál ta tá si
te vé keny ség el lá tá sá ra szer zõ dést köt het nek. A szerzõ -
désre a (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott ren del ke zé se ket
kell meg fele lõen al kal maz ni.

A VASÚTI PÁLYAHÁLÓZAT MÛKÖDTETÉSÉRE
KÖTÖTT SZERZÕDÉS

28.  § (1) Az ál lam ne vé ben a mi nisz ter – a pénz ügy mi -
nisz ter egyet ér té sé vel – szer zõ dés ben kö te le zett sé get vál -
lal or szá gos, va la mint az ál la mi tu laj don ban lé võ vas úti
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pá lyát tar tal ma zó tér sé gi, il let ve elõ vá ro si vas úti pálya -
hálózat mû köd te té sét vég zõ vas úti tár sa ság nak a pá lya há -
ló zat mû köd te té sé vel kap cso lat ban fel me rült, és a há ló -
zat-hoz zá fé ré si díj ból, va la mint a vas úti tár sa ság egyéb
 üzleti te vé keny sé gé bõl nem fe de zett, in do kolt nak el is mert
költ sé gei meg té rí té sé re. E szer zõ dés fel té te le it úgy kell
meg ha tá roz ni, hogy a vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ jét a
mû köd te tés költ sé ge i nek, il let ve a há ló zat-hoz zá fé ré si
 díjak csök ken té sé re ösz tö nöz ze, a vas úti köz le ke dés biz -
ton sá gá nak, il let ve a szol gál ta tá sok mi nõ sé gé nek sé rel me
nél kül.

(2) Szer zõ dés ben kell meg ha tá roz ni az ál la mi tu laj don -
ban lé võ, or szá gos je len tõ sé gû vas úti pá lyák kal kap cso la -
tos egyéb köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás jog cí mét és
mér té két is. A jog cím le het:

a) a vas úti pá lya és tar to zé kai lé te sí té se, fej lesz té se,
fel újí tá sa, meg szün te té se,

b) köz le ke dés po li ti kai cé lú be ru há zá sok,

c) kör nye zet vé del mi fej lesz tés,

d) ku ta tás-fej lesz tés.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer zõ dést leg -
alább öt nap tá ri év re kell meg köt ni. A szer zõ dést nap tá ri
éven ként – a ben ne fog lal tak tel je sí té sé nek ér té ke lé sé vel –
fe lül kell vizs gál ni, és – a köz pon ti költ ség ve tés be nyúj tá -
sá ra kü lön tör vény ben elõ írt üte me zés nek meg fe le lõ idõ -
pont ban – szük ség sze rint mó do sí ta ni kell.

(4) Az (1)–(2) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott szer zõ dés -
nek tar tal maz nia kell:

a) a költ ség ve té si tá mo ga tás mér té két,

b) a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak jog cí mét, ezen be lül a
vas úti pá lyá ra vo nat ko zó an a vas úti pá lya és tar to zé kai fej -
lesz té sé nek és fel újí tá sá nak fõ irá nya it és pénz ügyi for rá -
sa it,

c) a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak mód ját és üte me zé sét,

d) a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak cél ját,

e) a szer zõ dés tõl el té rõ tel je sí tés jog kö vet kez mé nye it,

f) a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val va ló el szá mo lás és a
fel hasz ná lás el len õr zé sé nek sza bá lya it.

(5) Az (1)–(2) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott szer zõ dés
tel je sí té sé rõl a tárgy évet kö ve tõ év el sõ ne gye dé vé nek
 végéig a mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter a Kor mány
 részére be szá mo lót ké szít.

AZ ÁLLAM ÉS A VASÚTI TÁRSASÁGOK KÖZÖTTI
EGYÉB SZERZÕDÉSEK

29.  § (1) Szer zõ dés ben kell meg ha tá roz ni a vas úti tár sa -
ság ré szé re nyúj tott egyéb köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga -
tás jog cí mét és mér té két is. Az ál lam ál tal nyúj tott tá mo ga -
tás cél ja a 28.  § (2) be kez dé sé nek a)–d) pont ja in túlme -
nõen le het

a) a fog lal koz ta tás és kép zés,

b) a tár sa ság szer ke ze ti át ala kí tá sá ra nyúj tott költ ség -
ve té si jut ta tás.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szer zõ dés re egye bek ben a
28.  § ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

IX. Fejezet

A VASÚTI KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGA

NEMZETI VASÚTBIZTONSÁGI SZABÁLYOK

30.  § (1) A vas út biz ton ság gal kap cso la tos kö te le zõ ren -
del ke zé se ket (a továb biak ban: nem ze ti vas út biz ton sá gi
sza bá lyok) a mi nisz ter ren de let ben ál la pít ja meg.

(2) A nem ze ti vas út biz ton sá gi sza bá lyok nak össz hang -
ban kell len nie az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já ban köz -
zé tett, min den kor ha tá lyos kö zös biz ton sá gi mód sze rek kel 
és kö zös biz ton sá gi cé lok kal.

(3) Ha a kö zös biz ton sá gi cé lok el fo ga dá sa után a
 miniszter olyan új nem ze ti vas út biz ton sá gi sza bályt kí ván
be ve zet ni, amely a kö zös biz ton sá gi cé lok nál ma ga sabb
szin tû biz ton sá got kö ve tel meg, vagy ha a ter ve zett új
nem ze ti vas út biz ton sá gi sza bály, ha tás sal le het va la mely
más EGT-ál lam ban lét re jött vál lal ko zó vas úti tár sa sá gok
bel föl di mû kö dé sé re, a mi nisz ter a nem ze ti vasútbizton -
sági sza bály ter ve ze tét a köz le ke dé si ha tó ság ál tal a 80.  §
(4) be kez dé sé nek g) pont ja sze rint le foly ta tott egyez te tést
köve tõen meg kül di az Eu ró pai Bi zott ság nak, és is mer te ti
be ve ze té sé nek in do ka it.

(4) Ha az Eu ró pai Bi zott ság a nem ze ti vas út biz ton sá gi
sza bály el len ki fo gást emel, a ter ve zet – az Eu ró pai Bi zott -
ság ha tá ro za tá nak meg ho za ta lá ig, de leg fel jebb a kifo -
gást tar tal ma zó ér te sí tés meg ér ke zé sé tõl szá mí tott hat
 hónapig – nem hir det he tõ ki.

A VASÚTI TÁRSASÁGOKNAK A VASÚTI
KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁVAL KAPCSOLATOS

JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

31.  § (1) A vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je a vas úti
 pályát, a vas úti pá lya tar to zé ka it, a vas úti üze mi lé te sít mé -
nye ket, a vál lal ko zó vas úti tár sa ság az ál ta la üzem ben tar -
tott vas úti jár mû ve ket kö te les üzem biz tos ál la pot ban tar -
tani. A vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je, va la mint a vas úti
pá lya há ló za tot hasz ná ló vas úti tár sa sá gok (a továb biak ban 
együtt: üzem ben tar tó) a vas úti köz le ke dés biz ton sá gá nak
fenn tar tá sa ér de ké ben együtt mû kö dés re kö te le sek.

(2) A vas úti köz le ke dés biz ton sá ga ér de ké ben
a) az üzem ben tar tó a ki ala kult vagy vár ha tó ve szély -

hely zet ese tén kö te les a ve szély re (vár ha tó ve szély re) az
érin tet te ket fi gyel mez tet ni,



b) a vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je – a ve szély hely -
zet meg szû né sé ig – jo go sult a ve szé lyez te tett vas úti pá lyá -
nak, il let ve pá lya sza kasz nak a le zá rá sá ra, to váb bá az adott
pá lya sza kasz ra ki adott me net vo na lak vissza vo ná sá ra, a
köz úti át já rót érin tõ le zá rás ese tén a köz út ke ze lõ jé nek
 értesítése mel lett,

c) a vas út te rü le tét igény be ve võ, il let ve a vas út terü -
letén tar tóz ko dó sze mé lyek nek az ott ér vény ben lé võ biz -
ton sá gi ren del ke zé se ket és sza bá lyo kat meg kell tar ta ni uk.

(3) A vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je kö te les ha la dék -
ta la nul in téz ked ni a ve szély hely zet meg szün te té se, va la -
mint üzem za var vagy bal eset ese tén a meg fe le lõ mû kö dés
mi e lõb bi hely re ál lí tá sa ér de ké ben. A vas úti pá lya há ló zat
mû köd te tõ je en nek ér de ké ben jo go sult a vas úti pá lya há ló -
za tot hasz ná ló vas úti tár sa ság esz kö ze it igény be ven ni.

(4) A vas utat ke resz te zõ vagy meg kö ze lí tõ út, ve ze ték,
lé gi jár mû le szál ló-pá lya, il let ve egyéb épít mény (pl. köz -
vi lá gí tás, rek lám, köz úti jel zõ lám pák) lé te sí té sé hez, át ala -
kí tá sá hoz vagy meg szün te té sé hez, a te rep szint jét meg vál -
toz ta tó föld mun ka és fá sí tás, il let ve bá nyá sza ti te vé keny -
ség vég zé sé hez – jog sza bály el té rõ ren del ke zé sé nek hi á -
nyá ban – a vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ jé nek hoz zá já ru -
lá sa is szük sé ges.

(5) A vas úti tár sa ság a vas úti köz le ke dés biz ton sá gá val
össze füg gõ fel adat kör be töl té sé re a jog sza bály ál tal elõ írt
ké pe sí tés sel és szak tu dás sal ren del ke zõ sze mélyt kö te les
al kal maz ni.

BIZTONSÁGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER

32.  § (1) Az üzem ben tar tó a kü lön jog sza bály ban fog lal -
tak nak meg fele lõen kö te les biz ton ság irá nyí tá si rend szert
lét re hoz ni.

(2) Az üzem ben tar tó a vas úti köz le ke dés biz ton sá gá nak
fo lya ma tos biz to sí tá sá hoz szük sé ges üze mi kö ve tel mé -
nye ket, va la mint a biz ton sá gi in téz ke dé se ket bel sõ sza -
bály za tá ban ha tá roz za meg.

(3) Az üzem ben tar tó a biz ton ság irá nyí tá si rend szer mû -
kö dé sé rõl – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint – éven te biz ton sá gi je len tést nyújt be a köz le ke dé si
 hatósághoz.

VASÚTBIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY
ÉS VASÚTBIZTONSÁGI ENGEDÉLY

33.  § (1) A bel föl dön be jegy zett vas úti tár sa ság a vas úti
pá lya há ló za tot ki zá ró lag a köz le ke dé si ha tó ság ál tal ki ál lí -
tott vas út biz ton sá gi ta nú sít vány (a továb biak ban: ta nú sít -
vány) bir to ká ban hasz nál hat ja. A ta nú sít vány iga zol ja,
hogy a vas úti tár sa ság lét re hoz ta a biz ton sá gi rend sze rét,
és a koc ká za tok kor lá to zá sa és a vas úti pá lya há ló zat biz -
ton sá gos üze mel te té se ér de ké ben ké pes meg fe lel ni a köl -

csö nös át jár ha tó sá gi mû sza ki elõ írásokban, va la mint a
nem ze ti biz ton sá gi sza bá lyok ban meg ha tá ro zott kö ve tel -
mé nyek nek.

(2) A ta nú sít vány a kö vet ke zõ ré szek bõl áll:
a) ta nú sít vány a jo go sult biz ton ság irá nyí tá si rend sze ré -

nek el fo ga dá sá ról,
b) ta nú sít vány a jo go sult nak az igény be ven ni kí vánt

vas úti pá lya há ló za ton va ló biz ton sá gos köz le ke dé sé hez
szük sé ges – az ÁME-k és a nem ze ti vas út biz ton sá gi sza bá -
lyok al kal ma zá sá val, a sze mély zet bi zo nyít vá nya i nak
 elfogadásával, és a jo go sult ál tal hasz nált vas úti jár mû vek
üzem be he lye zé sé nek en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos –
 sajátos kö ve tel mé nyek tel je sí té se ér de ké ben tett intéz -
kedéseinek el fo ga dá sá ról, a jo go sult ál tal be nyúj tott do ku -
men tá ció alap ján.

(3) A (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti ta nú sít vány ban
rész le tez ni kell a ta nú sít vány ál tal érin tett vas úti te vé keny -
ség jel lem zõ it.

(4) Az or szá gos mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ vas -
úti tár sa ság ré szé re a (2) be kez dés a) pont ja sze rint ki adott
ta nú sít vány va la mennyi EGT-ál lam te rü le té re ér vé nyes az
egyen ér té kû vas úti szol gál ta tá sok ra.

(5) A ta nú sít vánnyal már ren del ke zõ vas úti tár sa ság nak
a ta nú sít vány a ha tá lya alá nem tar to zó vas úti pá lya há ló zat 
hasz ná la tá hoz ki egé szí tõ ta nú sít ványt kell kér nie. A
 kiegészítõ ta nú sít vány ban a köz le ke dé si ha tó ság azt iga -
zol ja, hogy a vas úti tár sa ság e to váb bi vas úti pályaháló -
zatra vo nat ko zó an is meg fe lel a (2) be kez dés b) pont já ban
fog lalt fel té te lek nek. E ren del ke zést megfele lõen al kal -
maz ni kell ab ban az eset ben is, ha más EGT-ál lam ban
a 95/18/EK irány elv vel össz hang ban ki adott mû kö dé si
 engedély alap ján mû kö dõ és ott ta nú sít ványt szer zett vas -
úti tár sa ság a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén lé võ vas úti
 pályahálózatot kí ván ja hasz nál ni.

(6) A ki egé szí tõ ta nú sít vány vo nat ko zá sá ban alkal -
mazni kell a 35.  § (2)–(7) be kez dé se i ben fog lal ta kat.

34.  § (1) Vas úti pá lya há ló zat irá nyí tá sa, mû köd te té se
ki zá ró lag a köz le ke dé si ha tó ság ál tal ki ál lí tott vas út biz -
ton sá gi en ge dély (a továb biak ban: en ge dély) alap ján
 végezhetõ.

(2) Az en ge dély a kö vet ke zõ ré szek bõl áll:

a) en ge dély a jo go sult biz ton ság irá nyí tá si rend sze ré -
nek el fo ga dá sá ról,

b) en ge dély a vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je ál tal az
adott vas úti pá lya há ló zat, il let ve a for ga lom irá nyí tó és jel -
zõ rend szer biz ton sá gos ter ve zé sé hez, kar ban tar tá sá hoz és
üze mel te té sé hez szük sé ges sa já tos kö ve tel mé nyek tel je sí -
té se ér de ké ben tett in téz ke dé se i nek el fo ga dá sá ról.

35.  § (1) A jo go sult nak a ta nú sít vány, il let ve az en ge -
dély meg szer zé sé hez tel je sí te nie kell a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott mû sza ki, mû kö dé si kö ve tel mé nye ket,
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va la mint a sze mély zet re, vas úti jár mû re és a vas úti tár sa -
ság bel sõ szer ve ze té re vo nat ko zó biz ton sá gi kö ve tel mé -
nye ket.

(2) A köz le ke dé si ha tó ság a ta nú sít ványt, il let ve az
 engedélyt öt éves idõ tar tam ra ad ja ki. A ta nú sít vány, il let ve 
az en ge dély ér vé nyes sé gé nek újabb öt év re tör té nõ meg -
hosszab bí tá sát a jo go sult nak kell ké rel mez nie az ér vé -
nyes sé gi idõ le jár ta elõtt.

(3) A jo go sult nak – az ér vé nyes sé gi idõ le jár ta elõtt –
új ta nú sít ványt, il let ve en ge délyt kell be sze rez nie, ha az
(1) be kez dés ben fel so rolt en ge dé lye zé si fel té te lek meg -
vál toz nak. A vas út biz ton ság ra vo nat ko zó jog sza bá lyok
 jelentõsebb meg vál to zá sa ese tén a köz le ke dé si ha tó ság a
ta nú sít vány, il let ve az en ge dély fe lül vizs gá la tát elõ ír hat ja.

(4) A jo go sult ha la dék ta la nul kö te les tá jé koz tat ni a köz -
le ke dé si ha tó sá got a ta nú sít vánnyal, il let ve az en ge déllyel
kap cso la tos fel té te lek ben be kö vet ke zett min den vál to zás -
ról, va la mint min den olyan eset ben, ami kor új sze mé lyi
 állományi ka te gó ri ák vagy új tí pu sú vas úti jár mû ál lo mány
be ve ze té sé re ke rül sor.

(5) A köz le ke dé si ha tó ság el len õr zi, hogy a ta nú sít vány, 
il let ve az en ge dély ki adá sá nak alap já ul szol gá ló fel té te lek
fenn áll nak-e.

(6) Amennyi ben a köz le ke dé si ha tó ság meg ál la pít ja,
hogy a jo go sult nem elé gí ti ki a ta nú sít vány ban, il let ve az
en ge dély ben meg fo gal ma zott fel té te le ket, ha tá ro zat tal
 haladéktalanul vissza von ja a ta nú sít ványt, il let ve az en ge -
délyt. A ki egé szí tõ ta nú sít vány vissza vo ná sa ese tén a köz -
le ke dé si ha tó ság a dön té sé rõl, va la mint an nak in do ka i ról
ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a más EGT-ál lam ban lét re jött
vál lal ko zó vas úti tár sa ság ta nú sít vá nyát ki ál lí tó vas út biz -
ton sá gi ha tó sá got. A köz le ke dé si ha tó ság a ta nú sít vány
vissza vo ná sá ról ér te sí ti a vas úti pá lya há ló zat mûköd -
tetõjét.

(7) A köz le ke dé si ha tó ság a mi nisz ter út ján a ha tá ro zat
jog erõ re emel ke dés tõl szá mí tott egy hó na pon be lül tá jé -
koz tat ja az Eu ró pai Vas úti Ügy nök sé get a 33.  § (2) be kez -
dés a) pont ja sze rin ti ta nú sít vány, il let ve az en ge dély
 kiadásáról, meg hosszab bí tá sá ról, mó do sí tá sá ról vagy
vissza vo ná sá ról. A köz le ke dé si ha tó ság tá jé koz ta tá sa
 kiterjed az érin tett vas úti tár sa ság ne vé re, szék he lyé re, a
ta nú sít vány ki ál lí tá sá nak idõ pont já ra, a ta nú sít vány ha tá -
lyá ra és ér vé nyes sé gé re, va la mint a ta nú sít vány vissza vo -
ná sa ese tén a dön té se in do ko lá sá ra.

(8) A ta nú sít vánnyal, ki egé szí tõ ta nú sít vánnyal és az
en ge déllyel kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat a mi nisz ter
ren de let ben ál la pít ja meg. A ren de let ben meg kell hatá -
rozni

a) a he lyi vas úti pá lya há ló zat ra vo nat ko zó en ge dély re,
és a he lyi köz for gal mú vas úti tár sa ság ra vo nat ko zó ta nú -
sít vánnyal,

b) az or szá gos vas úti pá lya há ló za tok hoz köz vet le nül
nem kap cso ló dó, ki zá ró lag vas úti sze mély szál lí tás cél já ra
fenn tar tott tér sé gi és elõ vá ro si vas úti pá lya há ló zat ra
 vonatkozó en ge déllyel, és a ki zá ró lag e vas úti pá lya há ló -
za to kon köz le ke dõ vas úti tár sa ság gal, va la mint

c) a ki zá ró lag a tu laj do no sa ál tal áru to váb bí tás ra hasz -
nált sa ját cé lú vas úti pá lya há ló za tok ra vo nat ko zó en ge -
déllyel
kap cso la tos sza bá lyo kat.

KÉPZÉSI LEHETÕSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

36.  § (1) A ta nú sít vány, il let ve az en ge dély meg szer zé -
sé hez elõ írt ké pe sí tés hez szük sé ges kép zést és vizs gáz ta -
tást vég zõ sze mély, szer ve zet kö te les biz to sí ta ni, hogy a
kép zés, il let ve vizs gá zás le he tõ sé ge va la mennyi ta nú sít -
ványt, il let ve en ge délyt igény lõ vagy az zal ren del ke zõ
szer ve zet szá má ra az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyei
sze rint ren del ke zés re áll jon.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti kép zést nyúj tó sze mély,
szer ve zet biz to sí ta ni kö te les, hogy a kép zés tan anya ga
 kiterjedjen a szük sé ges út vo nal is me re tek re, az üze mel te té -
si sza bá lyok ra és el já rá sok ra, az el len õr zõ-irá nyí tó és jel -
zõ rend sze re ket és az érin tett út vo na lak ra vo nat ko zó, vész -
hely zet ben al kal ma zan dó el já rá sok ra.

(3) A vas úti tár sa ság az ál ta la ki zá ró la go san kí nált kép -
zé si és vizs gáz ta tá si le he tõ sé ge ket kö te les mél tá nyos és
meg kü lön böz te tés tõl men tes mó don más vas úti tár sa ság
ré szé re is hoz zá fér he tõ vé ten ni. E kép zés, il let ve vizs gáz -
ta tás dí já nak az adott szol gál ta tás nyúj tá sá val össze füg -
gés ben fel me rült költ sé gek kel arány ban kell áll nia. A szol -
gál ta tást nyúj tó szer ve zet jo go sult mél tá nyos ár rés al kal -
ma zá sá ra.

X. Fejezet

AZ INTEGRÁLT VASÚTI TÁRSASÁGRA
VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

A SZÁMVITELI ELKÜLÖNÍTÉS

37.  § (1) Az or szá gos mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ
in teg rált vas úti tár sa ság nak a kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zot tak sze rint el kü lö nít ve kell ve zet nie szám vi te li nyil -
ván tar tá sa it az aláb bi te vé keny sé gei te kin te té ben:

a) a vas úti pá lya há ló zat mû köd te té se,
b) a vas úti sze mély szál lí tás,
c) a vas úti áru fu va ro zás,
d) a von ta tás.

(2) A pá lya vas úti te vé keny ség és az in teg rált vas úti tár -
sa ság egyéb te vé keny sé gei kö zött ti los a keresztfinan -
szírozás.

(3) Az in teg rált vas úti tár sa ság a szám vi te li elkülöní -
tésre vo nat ko zó kö te le zett sé gé nek tel je sí té sét a Ma gyar
Vas úti Hi va tal ré szé re éven te – kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott mó don – iga zol ni kö te les.



XI. Fejezet

A TULAJDONRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A VASÚTI PÁLYA TULAJDONJOGA

38.  § (1) Az or szá gos vas úti törzs há ló za ti vas úti pá lya
– ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – az ál lam ki zá ró -
la gos tu laj do ná ban áll.

(2) A vas úti mel lék vo nal az ál lam vagy olyan szer ve zet
tu laj do ná ban áll hat, amely ben az ál lam leg alább több sé gi
irá nyí tást biz to sí tó be fo lyás sal ren del ke zik.

39.  § Nem von ha tó ki az or szá gos vas úti törzs há ló za ti
pá lyák kö ré bõl a transz-eu ró pai vas úti áru szál lí tá si há ló zat 
ré sze ként mû kö dõ, az 1. szá mú mel lék let I. ré szé ben meg -
ha tá ro zott vas út vo nal.

40.  § (1) A he lyi vas úti pá lya – ide nem ért ve a sí fel vo nó 
ál tal hasz nált vas úti pá lyát – az ön kor mány zat vagy olyan
szer ve zet tu laj do ná ban áll hat, amely ben az ön kor mány zat
leg alább több sé gi irá nyí tást biz to sí tó be fo lyás sal ren del -
ke zik.

(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en a Fer tõ vi dé ki He lyi
 Érdekû Vas úti Rt. vas úti pá lyá i nak és tar to zé ka i nak a
 tulajdonjogára és hasz ná la tá ra az 1896. évi XXIX. tör -
vény ben meg ha tá ro zott – meg hosszab bí tott – en ge dély
 lejártáig az ab ban fog lal ta kat kell al kal maz ni.

41.  § (1) A GySEV Rt. mû köd te té sé ben lé võ vas úti
 pályahálózathoz tar to zó vas úti pá lyák és tar to zé ka ik tu laj -
don jo gá ra és hasz ná la tá ra a Gyõr tõl Sop ro non át Eben furt
irá nyá ban az or szág ha tá rá ig ve ze ten dõ gõz moz dony vas út
ki épí té sé rõl  szóló 1872. évi XXVII. tör vény ben foglal -
takat kell al kal maz ni.

(2) A GySEV Rt. tu laj do ná ban lé võ vas úti pá lya há ló -
zat nak a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re esõ ré szé re az
 országos vas úti pá lya há ló zat ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket 
kell meg fele lõen al kal maz ni.

42.  § A 38–41.  § ha tá lya alá nem tar to zó vas úti pá lya
bár mely ter mé sze tes sze mély vagy szer ve zet tu laj do ná ban
áll hat.

IDEGEN INGATLAN HASZNÁLATA

43.  § (1) A vas úti pá lyá val szom szé dos in gat lan tu laj do -
no sa (hasz ná ló ja) tûr ni kö te les, hogy a vas úti pá lya há ló zat
mû köd te tõ je az in gat la non, az alatt vagy fe lett gyenge -
áramú ve ze té ket, eh hez tar tó szer ke ze tet, jel zõ kö vet, egyéb 
jel zést vagy ide ig le nes esz közt he lyez zen el, eze ket ja vít -
sa, kar ban tar tá su kat el vé gez ze. Az el he lye zés, a ja ví tás és
a kar ban tar tás so rán a kör nye zet- és ter mé szet vé del mi
 érdekeket figye lembe kell ven ni.

(2) Az in gat lan tu laj do no sát (hasz ná ló ját) az in gat lan
ren del te tés sze rû hasz ná la tá nak aka dá lyo zá sa  miatt az aka -
dá lyo zás mér té ké nek meg fe le lõ kár ta la ní tás il le ti meg.

(3) A vas úti pá lya há ló za tot mû köd te tõ vas úti tár sa ság
– az in gat lan tu laj do no sá nak (hasz ná ló já nak) kár ta la ní tá sa 
mel lett – jo go sult a vas úti pá lyán és a vas úti pá lya köz vet -
len kö ze lé ben a sza bad ki lá tást aka dá lyo zó, to váb bá a vas -
úti ve ze té kek nyom vo na lá ban lé võ nö vény zet eltávolítá -
sára, ha azt a köz le ke dés biz ton sá ga, üzem za var meg elõ -
zé se, vagy ve ze ték lé te sí té se, ja ví tá sa, kar ban tar tá sa in do -
kol ja. A nö vény zet el tá vo lí tá sa nem okoz hat arány ta lan
sé rel met az érin tett la kos ság ér de kei, il let ve a kör nye zet-
és ter mé szet vé del mi ér de kek szem pont já ból.

(4) A vas úti köz le ke dés cél ját szol gá ló erõs ára mú ve ze -
té kek és tar tó szer ke ze tek ide gen in gat la non tör té nõ el he -
lye zé sé re és üzem ben tar tá sá ra a vil la mos ener gi á ról  szóló
2001. évi CX. tör vény ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

FELSZÍN ALATTI VASÚT-LÉTESÍTÉSI JOG

44.  § (1) Az or szá gos és a he lyi köz for gal mú vas úti
 pálya lé te sí tõ je jog erõs lé te sí té si en ge dély bir to ká ban
 jogosult a nyom vo nal ál tal érin tett in gat lant – an nak fel -
színe alatt – fel szín alat ti vas úti pá lya és tar to zé kai lé te sí té -
sé re és üze mel te té sé re igény be ven ni (fel szín alat ti vasút-
 létesítési jog).

(2) A fel szín alat ti vas úti pá lya és tar to zé ka i nak létesí -
tése és üze mel te té se fon tos köz ér de kû te vé keny ség. Az
 ingatlan tu laj do no sa kö te les tûr ni az igény be vé telt.

(3) Az (1) be kez dés alap ján lé te sü lõ fel szín alat ti vas úti
pá lyá nak és tar to zé ka i nak tu laj don jo ga ön ál ló in gat lan -
ként a 38.  § (1)–(2) be kez dé se i ben, il let ve a 40.  §-ban
meg ha tá ro zott sze mélyt il le ti meg. A fel szín alat ti vas úti
pá lya és tar to zé kai lé te sí té se egye bek ben nem érin ti a fel -
szín alat ti vas út-lé te sí té si jog gal ter helt in gat lan tu laj don -
jo gát.

(4) Nem il le ti meg elõ vá sár lá si jog

a) az (1) be kez dés alap ján lé te sí tett fel szín alat ti vas úti
pá lya és tar to zé kai tu laj do no sát a fel szín alat ti vas út-lé te sí -
té si jog gal ter helt in gat lan ra,

b) a fel szín alat ti vas út-lé te sí té si jog gal ter helt in gat lan
tu laj do no sát az (1) be kez dés alap ján lé te sí tett fel szín alat ti
vas úti pá lyá ra és tar to zé ka i ra.

(5) E tör vény al kal ma zá sá ban a fel szín alat ti vas úti
 pálya lé te sí tõ jén a vas úti pá lya lé te sí té si en ge dé lyé nek
 jogosultját, il let ve

a) he lyi vas úti pá lya há ló zat ba tar to zó vas úti pá lya ese -
té ben an nak tu laj do no sát,

b) or szá gos vas úti pá lya há ló zat ba tar to zó vas úti pá lya
ese tén a vas úti pá lya há ló za tot mû köd te tõ szer ve ze tet kell
ér te ni.
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(6) A fel szín alat ti vas úti pá lya nyom vo na la ál tal érin tett 
in gat la nok jegy zé két

a) or szá gos vas úti pá lya há ló zat ba tar to zó vas úti pá lya
ese tén a mi nisz ter,

b) he lyi vas úti pá lya há ló zat ba tar to zó vas úti pá lya ese -
tén a te le pü lé si ön kor mány zat (a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si
Ön kor mány zat)

ren de let ben te szi köz zé.

45.  § (1) A fel szín alat ti vas úti pá lya lé te sí tõ je a fel szín
alat ti vas út-lé te sí té si jog gal ter helt in gat lan igény be vé te lé -
rõl – a 44.  § (6) be kez dé sé ben fog lal tak sze rin ti ren de let
ha tály ba lé pé sét köve tõen és az igény be vé telt leg alább
30 nap pal meg elõ zõ en – írás ban ér te sí ti az in gat lan nak az
in gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett tu laj do no sát. Tár sas -
ház ese tén a tár sas ház kö zös sé get, la kás szö vet ke ze ti ház
ese tén a la kás szö vet ke ze tet vagy az ezek kép vi se le té re
 jogosult sze mélyt is ér te sí te ni kell. Az in gat lan-nyil ván tar -
tás ba be jegy zett va gyon ke ze lõi jog ese té ben a vagyon -
kezelõt is ér te sí te ni kell.

(2) Amennyi ben a fel szín alat ti vas út-lé te sí té si jog alap -
ján tör té nõ igény be vé tel a fel szín alat ti vas út-lé te sí té si
jog gal ter helt in gat lan ren del te tés sze rû hasz ná la tát kor -
látozza vagy aka dá lyoz za, a tu laj do nos a hasz ná lat kor -
látozásának, aka dá lyo zá sá nak meg fe le lõ, il let ve ez zel
össze füg gés ben be kö vet ke zõ for gal mi ér ték csök ke nés nek
meg fe le lõ mér té kû egy össze gû kár ta la ní tás ra jo go sult.
A kár ta la ní tás az igény be vé tel lel oko zott ér dek sé re lem
 bekövetkezésekor ese dé kes. Az in gat lan tu laj do no sa
( lakásszövetkezet ese tén ide ért ve a tu laj do ni kü lön la pon
fel tün te tett tu laj do no so kat is) a kár ta la ní tá si igé nyét a fel -
szín alat ti vas út-lé te sí té si jog alap ján lé te sí tett fel szín alat ti 
vas úti pá lya hasz ná lat ba vé te li en ge dé lye vég re hajt ha tó vá
vá lá sá tól szá mí tott két évig ér vé nye sít he ti a fel szín alat ti
vas úti pá lya lé te sí tõ jé vel szem ben.

(3) A kár ta la ní tás mód já ról és mér té ké rõl a fel szín alat ti
vas úti pá lya lé te sí tõ jé nek az in gat lan tu laj do no sá val a kár -
ta la ní tá si aján lat írás ban tör té nõ meg kül dé sé vel kell az
egyez ség lét re ho zá sát meg kí sé rel nie. A kár ta la ní tást – a
fe lek el té rõ meg ál la po dá sá nak hi á nyá ban – pénz ben kell
meg fi zet ni.

(4) Meg egye zés hi á nyá ban bár me lyik fél ké rel mé re a
kor lá to zá sért vagy az aka dá lyoz ta tá sért já ró kár ta la ní tást a
me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je ha tá ro -
zat ban ál la pít ja meg a ki sa já tí tá si kár ta la ní tás ra vo nat ko zó
sza bá lyok sze rint. A meg egye zés hi á nyá nak mi nõ sül az is,
ha a fel szín alat ti vas út lé te sí tõ je a kár ta la ní tá si igény
 hozzá va ló meg ér ke zé sé tõl szá mí tott 45 na pon be lül nem
tesz aján la tot egyez ség re, vagy a ve le kö zölt aján lat ra nem
nyi lat ko zik.

(5) A köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek el já rá sá ra és
a ha tá ro za ta el le ni jog or vos lat ra a ki sa já tí tás ról  szóló
1976. évi 24. tör vényerejû ren de let ben meg ha tá ro zott ren -

del ke zé se ket – a 46.  § (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott el té -
rés sel – kell al kal maz ni.

46.  § (1) Amennyi ben a fel szín alat ti vas út-lé te sí té si jog
alap ján tör té nõ igény be vé tel akár a lé te sí tés, akár az üze -
mel te tés so rán a fel szín alat ti vas út-lé te sí té si jog gal ter helt
in gat lan ren del te tés sze rû hasz ná la tát meg szün te ti vagy
 jelentõs mér ték ben aka dá lyoz za, a fel szín alat ti vas úti
 pálya lé te sí tõ je az in gat lan meg vá sár lá sát, en nek si ker te -
len sé ge ese tén ki sa já tí tá sát kez de mé nye zi.

(2) Az in gat lan meg vá sár lá sa és ki sa já tí tá sa kez de mé -
nye zé sé nek jo ga a fel szín alat ti vas út-lé te sí té si jog gal ter -
helt in gat lan tu laj do no sát is meg il le ti, ha a fel szín alat ti
vas út-lé te sí té si jog alap ján tör té nõ igény be vé tel az in gat -
lan ren del te tés sze rû hasz ná la tát meg szün te ti vagy je len tõs
mér ték ben aka dá lyoz za. Az in gat lan tu laj do no sa igé nyét a
fel szín alat ti vas út-lé te sí té si jog alap ján lé te sí tett fel szín
alat ti vas úti pá lya hasz ná lat ba vé te li en ge dé lye vég re hajt -
ha tó vá vá lá sá tól szá mí tott két évig ér vé nye sít he ti.
Amennyi ben a tu laj do nos az itt meg ha tá ro zott fel té te lek
fenn ál lá sát bi zo nyí tot ta, a ki sa já tí tá si el já rást le kell foly -
tat ni.

(3) A ki sa já tí tott in gat lan or szá gos köz for gal mú vas úti
pá lya há ló zat ba tar to zó vas úti pá lya ese tén az ál lam, he lyi
köz for gal mú vas úti pá lya há ló zat ba tar to zó vas úti pá lya
ese té ben pe dig an nak a he lyi ön kor mány zat nak (a fõ vá ros -
ban a Fõ vá ro si Ön kor mány zat nak) a tu laj do ná ba ke rül,
amely nek te rü le tén a fel szín alat ti vas úti pá lya lé te sült
vagy lé te sül ni fog.

(4) Az (1) és a (2) be kez dés alap ján tör té nõ ki sa já tí tás
köz ér de ket szol gál. Azt, hogy a cél köz ér de kû, a kisajátí -
tási el já rás so rán az er re egyéb ként ha tás kör rel ren del ke zõ
szerv nem vizs gál ja.

(5) A ki sa já tí tá si el já rás ban ho zott ha tá ro zat bí ró sá gi
 felülvizsgálata so rán a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló
1952. évi III. tör vény (a továb biak ban: Pp.) XX. fe je ze té -
nek ren del ke zé se it a kö vet ke zõ el té ré sek kel kell alkal -
mazni:

a) a bí ró ság nak a ke re set le vél be ér ke zé sét kö ve tõ
45 na pon be lül tár gya lást kell tar ta nia,

b) a bí ró ság nak a jog alap te kin te té ben há rom hó na pon
be lül köz ben sõ íté let tel dön tést kell hoz nia, ki vé ve, ha az
ügy ben igaz ság ügyi szak ér tõ ki ren de lé se szük sé ges és a
szak ér tõi vé le mény elõ ter jesz tésére ezen idõ szak alatt az
ügy bo nyo lult sá ga  miatt nem ke rül het sor,

c) a bí ró ság – ké re lem re – ide ig le nes in téz ke dés sel ren -
del kez het az in gat lan bir tok ba adá sá ról, amennyi ben a kár -
ta la ní tás igaz ság ügyi szak ér tõ ál tal meg ál la pí tott össze gé -
nek a bir tok ba a dás sal egy ide jû meg fi ze té sét a fel szín alat ti 
vas út lé te sí tõ je vál lal ja,

d) a pert a fel szín alat ti vas úti pá lya lé te sí tõ jé nek az
 ingatlan tu laj do no sa el len is, az in gat lan tu laj do no sá nak
pe dig a fel szín alat ti vas úti pá lya lé te sí tõ je el len is meg
kell in dí ta nia.



(6) Az (1) és a (2) be kez dés alap ján kö tött adás vé te li
szer zõ dés alap ján ki fi ze tett vé tel ár a ki sa já tí tá si el já rás
 során meg ál la pí tott kár ta la ní tás sal me ge gye zõ en adó- és
il le ték men tes.

47.  § (1) A fel szín alat ti vas út-lé te sí té si jog alap ján tör -
té nõ fel szín alat ti vas úti pá lya lé te sí té sé vel és üze mel te té -
sé vel az in gat lan ban, az in gat lan al ko tó ré szé ben és tar to -
zé ká ban oko zott ká ro kat, be le ért ve a ká rok meg elõ zé sé re,
csök ken té sé re és el há rí tá sá ra for dí tott ki adá so kat is, a fel -
szín alat ti vas úti pá lya lé te sí tõ je a (2)–(4) be kez dés ben
meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint kö te les meg té rí te ni.

(2) Nem jár kár ta la ní tás az épít mény ben oko zott ká rért,
ha az épít ményt a 44.  § (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen épí té si en ge dély nél kül
vagy az épí té si en ge dély ben a fel szín alat ti vas út-lé te sí té si
jog ra te kin tet tel meg sza bott fel té te lek meg sér té sé vel
emel ték.

(3) A kár ta la ní tást – el té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban –
pénz ben kell meg fi zet ni. Az ese dé kes sé vált kár ta la ní tás -
ról a fel szín alat ti vas úti pá lya lé te sí tõ jé nek meg kell kí sé -
rel ni egyez ség lét re ho zá sát. Meg egye zés hi á nyá ban a fel -
szín alat ti vas úti pá lya lé te sí tõ je a kár ta la ní tás ese dé kes sé
vá lá sá tól szá mí tott 30 na pon be lül szak ér tõi vé le ménnyel
alá tá masz tott össze gû kár ta la ní tást kö te les a ká ro sult nak
fi zet ni.

(4) A ká ro sult az ese dé kes sé vált, de ha tár idõ ben nem
tel je sí tett kár ta la ní tá si kö ve te lé sét, to váb bá a már ki fi ze -
tett kár ta la ní tást meg ha la dó több let kár ta la ní tá si igé nyét a
fel szín alat ti vas út lé te sí tõ je el len in dí tott pol gá ri pe res
 eljárás ke re té ben ér vé nye sít he ti. A per ben a Pp. I–XIV. fe -
je ze té nek ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

48.  § A fel szín alat ti vas úti pá lya lé te sí té sé vel és üze -
mel te té sé vel oko zott egyéb ká rok meg té rí té sé re a Ptk. ren -
del ke zé se it kell al kal maz ni.

XII. Fejezet

A VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATHOZ VALÓ
NYÍLT HOZZÁFÉRÉS

A VASÚTI PÁLYAHÁLÓZAT KAPACITÁSÁNAK
BIZTOSÍTÁSA

A nyílt hozzáférésû vasúti pályahálózat

49.  § (1) A vas úti pá lya há ló za tok hoz – a (2) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – biz to sí ta ni kell a nyílt
hoz zá fé rést.

(2) A pá lya vas úti tár sa ság, il let ve az in teg rált vas úti tár -
sa ság nem kö te les a nyílt hoz zá fé rést biz to sí ta ni

a) a ki zá ró lag vas úti sze mély szál lí tás cél já ra fenn tar -
tott kü lön ál ló he lyi és tér sé gi vas úti pá lya há ló zat hoz,

b) a ki zá ró lag vas úti sze mély szál lí tás cél já ra fenn tar -
tott elõ vá ro si vas úti pá lya há ló zat hoz,

c) a sa ját cé lú vas úti te vé keny sé get vég zõ szer ve zet tu -
laj do ná ban lé võ vas úti pá lyák ból ál ló, és ki zá ró la go san az
e szer ve zet ál tal vég zett áru szál lí tás ra hasz nált sa ját cé lú
vas úti pá lya há ló zat hoz,

d) a ki zá ró lag hon vé del mi cél ra hasz nált vas úti pá lya -
há ló zat hoz,

e) az össze kö tõ vas úti pá lyá hoz.

(3) A transz-eu ró pai vas úti áru szál lí tá si há ló zat ré sze -
ként mû kö dõ vas út vo na lak min den eset ben a nyílt hoz zá -
fé rés kö ré be tar toz nak.

(4) A nyílt hoz zá fé rés biz to sí tá sa szem pont já ból – a vas -
úti pá lya tu laj do no sá nak, il let ve üze mel te tõ jé nek sze mé -
lyé re te kin tet nél kül – a nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há -
ló zat ré szé nek kell te kin te ni a csat la ko zó vas úti pá lyát.

50.  § A ki zá ró lag egy, or szá gos mû kö dé si en ge déllyel
nem ren del ke zõ vas úti tár sa ság ál tal áru to váb bí tás ra hasz -
nált tér sé gi vas úti pá lya há ló zat ra az 51–67.  §-ok ban fog -
lal ta kat azt köve tõen kell al kal maz ni, hogy ar ra vonat -
kozóan újabb hoz zá fé rés re jo go sult vas úti pályahálózat-
 kapacitás irán ti igényt je lent be.

A vasúti pályahálózat kapacitásának biztosítása

51.  § (1) A pá lya vas úti tár sa ság, il let ve az in teg rált vas -
úti tár sa ság a nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló za tot
– vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás biz to sí tá sá val – díj el le né -
ben kö te les az 53.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szer -
ve ze tek (a továb biak ban: hoz zá fé rés re jo go sult) ren del ke -
zé sé re bo csá ta ni.

(2) A vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás biz to sí tá sá ra a nyílt
hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat ka pa ci tá sá nak el osz tá sa
alap ján ke rül sor.

(3) Amennyi ben a hoz zá fé rés re jo go sult ele get tesz az
e fe je zet ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek, úgy a
 pályavasúti tár sa ság, il let ve az in teg rált vas úti tár sa ság a
vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás biz to sí tá sá ra vo nat ko zó an
kö te les a hoz zá fé rés re jo go sult tal szer zõ dést köt ni.

52.  § (1) A hoz zá fé rés re jo go sult a ré szé re biz to sí tott
vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tást har ma dik sze mély re nem
ru ház hat ja át, és az zal nem ke res ked het.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ti la lom ba üt kö zõ
ma ga tar tást ta nú sí tó hoz zá fé rés re jo go sult szá má ra a jog -
sér tést meg ál la pí tó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá -
mí tott 3 évig vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás nem biz to sít -
ha tó.

53.  § (1) Hoz zá fé rés re jo go sult
a) az or szá gos mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ vál lal -

ko zó vas úti tár sa ság,
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b) az or szá gos mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ vál lal -
ko zó vas úti tár sa ság rész vé te lé vel mû kö dõ nem zet kö zi
cso por to su lás nem zet kö zi áru to váb bí tás, ille tõ leg nem zet -
kö zi sze mély szál lí tás cél já ból,

c) bel föl dön be jegy zett vál lal ko zó vas úti tár sa ság rész -
vé te le nél kül mû kö dõ nem zet kö zi cso por to su lás tran zit -
for ga lom le bo nyo lí tá sa cél já ból,

d) kül föl dön lét re jött vál lal ko zó vas úti tár sa ság nem -
zet kö zi szer zõ dés ren del ke zé se, vagy vi szo nos ság ese tén,

e) nem zet kö zi áru to váb bí tás cél já ból más EGT-ál lam -
ban lét re jött, az En ge dé lye zé si Irány elv vel össz hang ban
ki ál lí tott mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ vál lal ko zó vas -
úti tár sa ság, va la mint

f) bel föl di áru to váb bí tás cél já ból más EGT-ál lam ban
lét re jött, a 95/18/EK irány elv vel össz hang ban ki ál lí tott
mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ vál lal ko zó vas úti tár -
saság.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban az áru to váb bí tás a
2.  § (2) be kez dé sé nek 12. pont já ban fog lal ta kon túlme -
nõen csak ak kor mi nõ sül nem zet kö zi nek, ha a vo nat va la -
mennyi ko csi ja át ha lad az or szág ha tá ron.

A nyílt hozzáférés keretében nyújtandó szolgáltatások

54.  § (1) A vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás biz to sí tá sá ra
vo nat ko zó szer zõ dés alap ján a pá lya vas úti tár sa ság, il let ve 
az in teg rált vas úti tár sa ság díj el le né ben kö te les a 3. szá mú
mel lék let I. pont já ban meg ha tá ro zott alap szol gál ta tá so kat
a hoz zá fé rés re jo go sult ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti alap szol gál ta tá sok nak a
hoz zá fé rés re jo go sult ál tal tör té nõ igény be vé te lé re külön-
 külön nem ke rül het sor.

(3) A pá lya vas úti tár sa ság, il let ve az in teg rált vas úti tár -
sa ság az (1) be kez dés ben em lí tett dí jon fe lü li több let díj
 ellenében az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en a
hoz zá fé rés re jo go sult ese ti meg ren de lé se alap ján kö te les
biz to sí ta ni a 3. szá mú mel lék let II. pont já ban meg ha tá ro -
zott lé te sít mé nyek hez, ille tõ leg be ren de zé sek hez tör té nõ
hoz zá fé rés le he tõ sé gét.

(4) A pá lya vas úti tár sa ság, il let ve az in teg rált vas úti tár -
sa ság kü lön dí ja zás el le né ben va la mennyi ar ra igényt tar tó
hoz zá fé rés re jo go sult ré szé re kö te les biz to sí ta ni a 3. szá -
mú mel lék let III. pont já ban meg ha tá ro zott ki egé szí tõ szol -
gál ta tá sok igény be vé te lét, amennyi ben a vas úti tár sa ság az 
adott ki egé szí tõ szol gál ta tást nyújt ja.

(5) Az (1) és a (3)–(4) be kez dés ben fog lal ta kon túl me -
nõ en a pá lya vas úti tár sa ság, il let ve az in teg rált vas úti tár -
sa ság – meg ál la po dás alap ján – a 3. szá mú mel lék let
IV. pont já ban meg ha tá ro zott mel lék szol gál ta tá so kat
nyújt hat ja a hoz zá fé rés re jo go sult ré szé re.

(6) A vas úti pá lya há ló zat hoz tör té nõ hoz zá fé rés kere -
tében nyúj tan dó szol gál ta tá sok ra, va la mint az azok igény -
be vé te lé re vo nat ko zó rész le tes ren del ke zé se ket kü lön jog -
sza bály tar tal maz za.

A hálózat-hozzáférési díjak megállapítása

55.  § (1) A há ló zat-hoz zá fé ré si díj sza bás rend sze re

a) a nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je
ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok dí ja i ból,

b) a biz to sít ha tó ked vez mé nyek bõl,

c) az ér vé nye sít he tõ fel árak ból,

d) a ki egyen lí tõ jut ta tá sok ból

áll.

(2) A mi nisz ter – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – 
ki adott ren de le té ben az e §-ban meg ha tá ro zott el vek alap -
ján meg ál la pít ja a há ló zat-hoz zá fé ré si díj rend szer ke re te it, 
a dí jak kép zé sé nek, al kal ma zá sá nak, va la mint a hálózat-
 hozzáférési dí jak ra vo nat ko zó ked vez mé nyek nyúj tá sá nak 
alap ve tõ sza bá lya it, to váb bá a dí jak ban ér vé nye sít he tõ fel -
ára kat.

(3) A díj sza bá si rend szer nek elõ kell se gí te nie a vas úti
köz le ke dés fo lya ma tos és ki egyen sú lyo zott mû kö dé sét, a
vas úti áru fu va ro zás ver seny ké pes sé gét, fi gye lem mel a
nyílt hoz zá fé ré sû pá lya há ló zat hoz kap cso ló dó kül föl di
 pályahálózatokon al kal ma zott díj rend sze rek re is.

(4) A díj sza bá si rend szer nek ösz tö nöz nie kell

a) a nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat ka pa ci tá sá -
nak ha té kony ki hasz ná lá sát,

b) a hoz zá fé rés re jo go sul tak le he tõ leg ki sebb költ ség -
gel va ló ki szol gá lá sát,

c) a vas úti tár sa sá gok gaz dál ko dá si ered mé nye i nek
 javulását.

(5) A há ló zat-hoz zá fé ré si dí jak meg ha tá ro zá sá nak
 elvei:

a) az 54.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szol gál ta -
tá sok dí ját a nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat mû köd -
te té sé nek, va la mint a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás el osz -
tá sá nak a kü lön jog sza bály ren del ke zé sei sze rint figye -
lembe ve he tõ költ sé ge i nek, ille tõ leg rá for dí tá sa i nak ala -
pul vé te lé vel úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy az a szol gál ta tás
igény be vé te lé hez köz vet le nül kap cso ló dó költ sé ge ket,
 ráfordításokat és az inf ra struk tú ra üze mel te té sé hez nyúj -
tott ál la mi tá mo ga tá so kat tük röz ze,

b) az 54.  § (1) és a (3)–(4) be kez dé se i ben meg ha tá ro -
zott szol gál ta tá sok azo nos tar tal mú igény be vé te lét azo nos
mér té kû díj el le né ben kell biz to sí ta ni, il let ve az igény be -
vé tel tar tal má nak és a díj mér té ké nek egy más sal arány ban
kell áll nia,

c) az 54.  § (3)–(5) be kez dé se i ben meg ha tá ro zott szol -
gál ta tá sok dí ja i nak meg ál la pí tá sa so rán biz to sí ta ni kell,
hogy azok mér té ke arány ban áll jon a szol gál ta tá sok nyúj -
tá sá nak a kü lön jog sza bály sze rint figye lembe ve he tõ költ -
sé ge i vel, ille tõ leg rá for dí tá sa i val.

(6) A há ló zat-hoz zá fé ré si dí jak te kin te té ben az egyen lõ
bá nás mód kö ve tel mé nye i nek meg tar tá sá val ál ta lá nos és
egye di ked vez mé nyek biz to sít ha tók, oly mó don, hogy



azok nem tor zít hat ják a vas úti tár sa sá gok kö zöt ti ver senyt,
így kü lö nö sen

a) ál ta lá nos ked vez mé nye ket csak a nyílt hoz zá fé ré sû
vas úti pá lya há ló zat meg ha tá ro zott sza ka sza i ra le het nyúj -
ta ni, olyan mó don, hogy ha son ló szol gál ta tá sok ra ha son ló
ked vez mé nyek nek kell vo nat koz ni uk. Az ál ta lá nos ked -
vez mény mér té ke nem ha lad hat ja meg a nyílt hoz zá fé ré sû
vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je ál tal el ért tény le ges
 adminisztrációs költ ség-meg ta ka rí tás mér té két. A ked vez -
mény mér té ké nek meg ha tá ro zá sa kor nem le het figye -
lembe ven ni a fel szá mí tott díj ba már egyéb ként be épí tett
költ ség meg ta ka rí tást,

b) a vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je a köz for gal mú
vas úti szol gál ta tá sok mennyi sé gé nek és mi nõ sé gé nek ösz -
tön zé se cél já ból idõ sza kos jel leg gel egye di ked vez mé nye -
ket nyújt hat a nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat azo no -
sít ha tó, nagy mér ték ben ki hasz ná lat lan ré sze in.

(7) Amennyi ben a nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat
mû köd te tõ je kü lön jog sza bály alap ján – a vas úti köz le ke -
dé si te vé keny ség tõl el té rõ köz le ke dé si te vé keny sé gek
 által oko zott és iga zol ha tó an más hon nan meg nem té rü lõ
kör nye ze ti, bal ese ti, inf ra struk tu rá lis költ sé gek ki egyen lí -
té se cél já ból – ki egyen lí tõ jut ta tás ban ré sze sül, kö te les a
hoz zá fé rés re jo go sul tak szá má ra az egyen lõ bá nás mód
 elvének meg fele lõen a ki egyen lí tõ jut ta tás sal ará nyos ál ta -
lá nos ked vez ményt nyúj ta ni.

(8) Amennyi ben a pá lya há ló zat-hoz zá fé ré si dí jak vár -
ha tó an nem fe de zik a nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat 
mû köd te tõ jé nek összes in do kolt költ sé gét, az 54.  § (1) be -
kez dés ben rög zí tett szol gál ta tá sok köz vet len költ sé gét tar -
tal ma zó dí ja az össz költ ség re is fe de ze tet nyúj tó olyan
 általános fel ár ral nö vel he tõ, amely figye lembe ve szi a vas -
úti tár sa sá gok ter me lé keny sé gé nek nö ve ke dé sét, a vas úti
pá lya há ló zat ha té kony hasz ná la tá nak kö ve tel mé nyét, és az 
egyen lõ bá nás mód el vét.

(9) A vas úti pá lya há ló zat túl ter helt sé gé vel érin tett egy -
ér tel mû en azo no sít ha tó ré szei vo nat ko zá sá ban a vas úti
 pályahálózat ha té kony ki hasz ná lá sá nak elõ se gí té se ér de -
ké ben egye di fel ár ér vé nye sít he tõ.

(10) Ha a nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat egy ér -
tel mû en azo no sít ha tó ré szé nek igény be vé te le költ sé get
oko zó kör nye ze ti ha tás sal jár, e költ ség mér té ké nek meg -
fe le lõ egye di fel ár ér vé nye sít he tõ a nyílt hoz zá fé ré sû vas -
úti pá lya há ló zat e sza ka szán, fel té ve, hogy az az zal meg -
egye zõ te rü le ten foly ta tott egyéb, ver seny hely zet ben lé võ
köz le ke dé si te vé keny sé gek te kin te té ben ha son ló fel árak
ke rül nek ér vé nye sí tés re.

(11) A há ló zat-hoz zá fé ré si díj rend szer ke re té ben al kal -
ma zott dí jak, ked vez mé nyek és fel árak al kal ma zá sá nak
fel té te le it, kü lö nös te kin tet tel a nyílt hoz zá fé ré sû vas úti
pá lya há ló zat egyes ele me i nek fenn tar tá sá val és a nyúj tott
szol gál ta tá sok kal kap cso la tos költ sé ge ket a Hi va tal el len -
õriz he ti. A nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat mû köd te -

tõ je kö te les a költ ség- és ár be vé tel-struk tú ra át lát ha tó sá gát 
nyil ván tar tá si és el szá mo lá si rend sze ré ben biz to sí ta ni, és a 
Hi va tal szá má ra az el len õr zés hez szük sé ges adatszolgál -
tatást tel je sí te ni.

A vasúti pályahálózat-kapacitás elosztása,
az elosztás elvei

56.  § (1) A nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat kapa -
citásának el osz tá sa so rán

a) az át lát ha tó ság és az egyen lõ bá nás mód követel -
ményének a meg tar tá sá val kell el jár ni,

b) biz to sí ta ni kell az 54.  § (1) és a (3)–(4) be kez dé se i -
ben meg ha tá ro zott szol gál ta tá sok fo lya ma tos és ki egyen -
sú lyo zott igény be vé te lé nek fenn tart ha tó sá gát,

c) figye lembe kell ven ni a vas úti sze mély szál lí tás ra,
vas úti áru to váb bí tás ra vagy ve gyes hasz ná lat ra szol gá ló
vas úti pá lyák, vagy pá lya sza ka szok el té rõ ren del te té sét.

(2) A vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás el osz tá sa so rán
 lehetõség sze rint min den igényt ki kell elé gí te ni, tö re ked -
ve a vas úti köz le ke dés igény be vé te lé nek ösz tön zé sé re. A
(4)–(5) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel a
vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás va la mennyi vál lal ko zó vas -
úti te vé keny ség vég zé se cél já ból hasz nál ha tó.

(3) A hoz zá fé rés re jo go sult vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci -
tás iránt be je len tett igé nye csak ak kor uta sít ha tó el, ha an -
nak he lyet te sí té sé re ren del ke zés re áll pi a ci kö rül mé nyek
 között éssze rû en el ér he tõ más le he tõ ség. Ha az 54.  § (1) és
a (3)–(4) be kez dé se i ben meg ha tá ro zott va la mely szol gál -
ta tást nem csak egyet len nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há -
ló zat mû köd te tõ je nyújt ja, a leg na gyobb ki ter je dé sû nyílt
hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je kö te les min -
den tõ le tel he tõt meg ten ni a szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak
elõ se gí té se ér de ké ben.

(4) Kü lön jog sza bály a vas úti pá lya há ló zat túlterhelt -
sége ese té re – el sõ sor ban a köz szol gál ta tá si kötelezett -
ségek tel je sí té se, a vas úti áru to váb bí tás, kü lö nö sen a nem -
zet kö zi áru to váb bí tás fej lesz té se, a vas úti köz le ke dés
 folyamatos és ki egyen sú lyo zott mû kö dé se, il let ve egyéb
köz le ke dés po li ti kai cé lok tel je sí té se ér de ké ben – meg -
határozott vál lal ko zó vas úti te vé keny sé gek nek a ka pa ci -
tás-el osz tás so rán tör té nõ elõny ben ré sze sí té sét ír hat ja elõ.

(5) Kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ke re tek kö zött a 
Há ló za ti Üz let sza bály zat ban – meg fe le lõ he lyet te sí tõ vas -
út vo nal biz to sí tá sa ese tén – a nyílt hoz zá fé ré sû vas úti
 pályahálózat egyes sza ka sza i nak meg ha tá ro zott vas úti
szol gál ta tá sok cél já ra tör té nõ igény be vé te le elõny ben
 részesíthetõ (sza ko sí tott inf ra struk tú ra ki je lö lé se).

(6) Az el osz tás so rán a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás
me net vo nal for má já ban
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a) elõ re, 12 hó na pot meg nem ha la dó idõ szak ra vo nat -
ko zó an, il let ve

b) ese ti igény be je len tés alap ján
biz to sít ha tó.

(7) A (6) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott idõ tar -
tam ra vo nat ko zó vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tá si igény be -
je len té sek alap ján 12 hó na pos idõ szak ra vo nat ko zó an – a
kü lön jog sza bály sze rin ti ha tár idõk be tar tá sá val – üze mi
me net ren det kell ké szí te ni.

(8) Az üze mi me net rend ki ala kí tá sá nál az ese ti igény be -
je len té sek tel je sí té se ér de ké ben meg fe le lõ vas úti pálya -
hálózat-kapacitást kell biz to sí ta ni.

57.  § (1) A vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás biz to sí tá sá ra
– a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek kel – leg -
fel jebb öt, ki vé te le sen tíz évet meg nem ha la dó idõ szak ra
vo nat ko zó an ke ret-meg ál la po dás köt he tõ. A ke ret-meg ál -
la po dást kö tött hoz zá fé rés re jo go sult a keret-megálla -
podásban rög zí tett fel té te lek sze rint jo go sult vas úti pá lya -
há ló zat-ka pa ci tás igény lé sé re. A ke ret-meg ál la po dás nem
zár hat ja ki har ma dik sze mély jo go sul tak nak a vas úti
 pályahálózathoz tör té nõ hoz zá fé ré sét.

(2) A ke ret-meg ál la po dás csak ki vé te le sen in do kolt
eset ben, hosszú tá von meg té rü lõ fej lesz té si cé lú be ru há zá -
sok ese tén jö het lét re tíz évet meg ha la dó idõ tar tam ra.

(3) A ke ret-meg ál la po dá sok lét re jöt té hez a Hi va tal
 jóváhagyása szük sé ges.

58.  § A vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás el osz tá sá ra vo nat -
ko zó rész le tes ren del ke zé se ket kü lön jog sza bály tar tal -
maz za.

A Hálózati Üzletszabályzat

59.  § (1) A nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló za tot mû -
köd te tõ pá lya vas úti tár sa ság

a) a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás biz to sí tá sá ra vo nat -
ko zó ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te le it,

b) a há ló zat-hoz zá fé ré si dí ja kat, il let ve azok al kal ma -
zá sá nak rész le tes fel té te le it,

c) a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás el osz tá sá nak rész le -
tes fel té te le it, ide ért ve a 61.  § (5) be kez dé se sze rin ti össze -
han go lá si el já rás rész le tes sza bá lya it is, to váb bá

d) a vas úti pá lya há ló zat ra vo nat ko zó for gal mi és mû -
sza ki spe ci fi ká ci ót
a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek -
nek meg fele lõen Há ló za ti Üz let sza bály zat ba kö te les fog -
lal ni.

(2) A pá lya vas úti tár sa ság a Há ló za ti Üz let sza bály zat
köz zé té te lét meg elõ zõ en az ér de kel tek (a hoz zá fé rés re
 jogosultak, il let ve az EGT-ál la mok ka pa ci tás el osz tó szer -
ve ze tei) ré szé re le he tõ sé get biz to sít az egyez te tés re. En -
nek ér de ké ben a Há ló za ti Üz let sza bály zat ter ve ze tét – an -

nak közzé tételét 30 nap pal meg elõ zõ en – a hon lap ján nyil -
vá nos ság ra hoz za. A pá lya vas úti tár sa ság kö te les a Hi va -
talt a Há ló za ti Üz let sza bály zat ter ve ze té re vo nat ko zó an
be ér ke zett ész re vé te lek rõl, il let ve az egyez te tés sel kap -
cso la tos min den kö rül mény rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat -
ni. A Hi va tal a Há ló za ti Üz let sza bály zat össze ál lí tá sá ra
vo nat ko zó sza bá lyok meg sér té se ese tén az érin tett fe let
vagy fe le ket hi va tal ból a jog sze rû ma ga tar tás ta nú sí tá sá ra
kö te le zi.

(3) A Há ló za ti Üz let sza bály zat ké szí tõ je kö te les a Há ló -
za ti Üz let sza bály za tot hon lap ján – min den kor ér vé nyes
szö ve gé vel – köz zé ten ni, va la mint a sza bály zat ki adá sá -
nak költ sé ge it meg nem ha la dó össze gû el len ér ték fe jé ben
nyom ta tott for má ban ren del ke zés re bo csá ta ni.

(4) A Há ló za ti Üz let sza bály zat ké szí tõ je kö te les gon -
dos kod ni ar ról, hogy a Há ló za ti Üz let sza bály zat ban sze -
rep lõ fel té te lek és in for má ci ók nap ra ké szek le gye nek, és
kö te les a Há ló za ti Üz let sza bály za tot en nek ér de ké ben
szük ség sze rint mó do sí ta ni. A Há ló za ti Üz let sza bály zat
mó do sí tá sát az éves vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás irán ti
ké rel mek be nyúj tá sá ra kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott ha tár idõ le jár tát leg alább 4 hó nap pal meg elõ zõ en
 közzé kell ten ni. A Há ló za ti Üz let sza bály za tot a köz zé té -
te lét meg elõ zõ en a Hi va tal ré szé re meg kell kül de ni.

(5) A Hi va tal a Há ló za ti Üz let sza bály za tot meg vizs gál -
hat ja, és ha an nak tar tal ma el len té tes az e tör vény ben,
 valamint a Há ló za ti Üz let sza bály ra vo nat ko zó meg ha tá ro -
zott kü lön jog sza bály ban fog lal tak kal, an nak mó do sí tá sát
ha tá ro zat tal hi va tal ból el ren de li.

A vasúti pályahálózat kapacitása elosztásának menete

60.  § A nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat kapaci -
tását a pá lya vas úti tár sa ság oszt ja el.

61.  § (1) A hoz zá fé rés re jo go sult a vas úti pályahálózat-
 kapacitásra, va la mint az 54.  § (1) és a (3)–(4) be kez dé se i -
ben meg ha tá ro zott szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó igé nyét a
pá lya vas úti tár sa ság nak be je len ti.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti igény be je len tés aján lat té -
tel re tör té nõ fel hí vás nak mi nõ sül [Ptk. 212.  § (1) be kez -
dés].

(3) A pá lya vas úti tár sa ság a Há ló za ti Üz let sza bály zat -
ban fog lal tak nak meg fe le lõ en kö te les a vas úti pá lya há ló -
zat-ka pa ci tás nak, va la mint az 54.  § (1) és a (3)–(4) be kez -
dé se i ben meg ha tá ro zott szol gál ta tá sok igény be vé te lé nek
– a Há ló za ti Üz let sza bály zat ren del ke zé se i nek meg fele -
lõen szá mí tott há ló zat-hoz zá fé ré si díj el le né ben tör té nõ –
biz to sí tá sá ra vo nat ko zó an aján la tot ten ni.

(4) Ab ban az eset ben, ha a hoz zá fé rés re jo go sult el fo -
gad ja a pá lya vas úti tár sa ság aján la tát, a fe lek kö zött a vas -
úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás biz to sí tá sá ra vo nat ko zó szer zõ -
dés lét re jön.



(5) A vas úti pá lya há ló zat va la mely ele mé re vo nat ko zó
vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás iránt be je len tett igé nyek
 ütközése ese tén a pá lya vas úti tár sa ság az érin tett igé nye ket 
be je len tõ hoz zá fé rés re jo go sul tak kö zött egyez te tést kez -
de mé nyez, amely nek so rán meg kí sér li az üt kö zõ igé nyek
ma ra dék ta lan ki elé gí té se ér de ké ben egyez ség lét re ho zá sát 
(a továb biak ban: össze han go lá si el já rás). Ezen egyez ség
lét re ho zá sa ér de ké ben a pá lya vas úti tár sa ság az érin tett
hoz zá fé rés re jo go sul tak ré szé re az ál ta luk be je len tett
igény tõl el té rõ vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás igény be vé te -
lé re te het ja vas la tot, il let ve az érin tett fe lek jo go sul tak a
vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás irán ti igé nyü ket a bejelen -
tési ha tár idõ el tel tét köve tõen is mó do sí ta ni.

(6) Amennyi ben az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott
össze han go lá si el já rás 10 mun ka na pon be lül nem ve zet
ered mény re, a pá lya vas úti tár sa ság – az 56.  § (2)–(5) be -
kez dé sek ben fog lal tak ra is fi gye lem mel – dönt az össze -
han go lá si el já rás sal érin tett igé nyek rõl, és en nek ered mé -
nye ként az össze han go lá si el já rás sal érin tett hoz zá fé rés re
jo go sult ré szé re – éssze rû ke re tek kö zött – az ál ta la be je -
len tett igény tõl el té rõ aján la tot te het.

(7) Amennyi ben a pá lya vas úti tár sa ság a (3) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott aján lat té te li kö te le zett sé gé nek – a Há -
ló za ti Üz let sza bály zat ban meg ha tá ro zott ha tár idõ ben –
nem tesz ele get, vagy a hoz zá fé rés re jo go sult a pá lya vas úti 
tár sa ság nak a (6) be kez dés sze rin ti el té rõ aján la tát nem
 fogadja el, a hoz zá fé rés re jo go sult a 77.  § (1) be kez dé se
sze rint jog vi tás el já rást kez de mé nyez het.

(8) A vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás el osz tá sát vég zõ
szer ve zet kö te les a Hi va talt az igény be je len té sek rõl, il let -
ve az el osz tás fo lya ma ta so rán ho zott va la mennyi dön té sé -
rõl, to váb bá a Há ló za ti Üz let sza bály zat sze rin ti ked vez -
mény biz to sí tá sá ra vo nat ko zó tár gya lás sal kap cso la tos
min den lé nye ges kö rül mény rõl ha la dék ta la nul tájékoz -
tatni. A Hi va tal az el osz tás fo lya ma tá ra irány adó sza bá -
lyok sé rel mé nek ve szé lye ese tén az érin tett fe let vagy fe le -
ket hi va tal ból jog sze rû ma ga tar tás ta nú sí tá sá ra uta sít ja.

(9) A vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás el osz tá sát vég zõ
szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, ér de mi ügy in té zõ je a fel -
ada ta i nak el lá tá sa so rán kor lá to zás nél kül jo go sult a szer -
ve zet e fe je zet ben meg ha tá ro zott fel ada ta i val össze füg gõ
üz le ti ti tok meg is me ré sé re. E sze mé lyek a tu do má suk ra
 jutott üz le ti tit kot kö te le sek meg õriz ni.

AZ INTEGRÁLT VASÚTI TÁRSASÁG ÁLTAL
MÛKÖDTETETT VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATRA

VONATKOZÓ ELTÉRÕ RENDELKEZÉSEK

62.  § (1) Amennyi ben a vas úti pá lya há ló za tot in teg rált
vas úti tár sa ság mû köd te ti, a pá lya há ló zat-ka pa ci tás el osz -
tá sá nak fo lya ma tá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket a
62–65.  §-ok ban fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) Az in teg rált vas úti tár sa ság ál tal mû köd te tett vas úti
pá lya há ló zat ese té ben

a) a vas úti pá lya há ló zat ka pa ci tá sá nak el osz tá sá ra,
b) az in teg rált vas úti tár sa ság Há ló za ti Üz let sza bály za -

tá nak ki dol go zá sá ra,
c) a hoz zá fé rés re jo go sult ál tal fi ze ten dõ há ló zat-hoz -

zá fé ré si dí jak össze gé nek meg ha tá ro zá sá ra, va la mint
d) az in teg rált vas úti tár sa ság nak az ál ta la mû köd te tett

vas úti pá lya há ló zat hoz tör té nõ hoz zá fé ré se költ sé ge i nek
meg ha tá ro zá sá ra
vo nat ko zó fel ada to kat a Vas úti Pá lya ka pa ci tás-el osz tó
Szer ve zet (a továbbiak ban: VPSZ) lát ja el.

(3) Az in teg rált vas úti tár sa ság kö te les a VPSZ – (2) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott – szol gál ta tá sa i nak igény be vé -
te lé re.

(4) Az in teg rált vas úti tár sa ság – a VPSZ (2) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott fel ada tai el lá tá sa ér de ké ben – kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint kö te les

a) az ál ta la mû köd te tett vas úti pá lya há ló zat mû sza ki
terv do ku men tá ci ó ját, va la mint a pá lya há ló zat ka pa ci tá sá -
nak meg ha tá ro zá sá hoz szük sé ges egyéb ira tot, informá -
ciót, to váb bá

b) a vas úti pá lya há ló zat mû köd te té sé re, va la mint a
nyílt hoz zá fé rés ke re té ben nyúj tan dó szol gál ta tá sok ra
 vonatkozó költ ség-, rá for dí tás- és ered mény-ki mu ta tá sa it
a VPSZ ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

63.  § Az in teg rált vas úti tár sa ság Há ló za ti Üz let sza bály -
za tá nak – az 59.  § (1) be kez dé sé ben fog lal ta kon túlme -
nõen – tar tal maz nia kell az ál ta la mû köd te tett, nyílt hoz zá -
fé ré sû vas úti pá lya há ló zat hoz tör té nõ hoz zá fé ré sé re
 vonatkozó rész le tes sza bá lyo kat.

A kapacitás-elosztás menete

64.  § (1) A hoz zá fé rés re jo go sult a vas úti pá lya há ló -
zat-ka pa ci tás ra, va la mint az 54.  § (1) és a (3)–(4) be kez dé -
se i ben meg ha tá ro zott szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó igé nyét
a VPSZ ré szé re je len ti be.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti igény be je len tés ajánlat -
tételre tör té nõ fel hí vás nak mi nõ sül [Ptk. 212.  § (1) be kez -
dés].

(3) A VPSZ a Há ló za ti Üz let sza bály zat ban fog lal tak nak 
meg fele lõen – az in teg rált vas úti tár sa ság nak és a hoz zá fé -
rés re jo go sult nak 15 na pon be lül meg kül dött ér te sí tés ben – 
meg ha tá roz za

a) a hoz zá fé rés re jo go sult ren del ke zé sé re bo csát ha tó
vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tást, to váb bá

b) a há ló zat-hoz zá fé ré si dí jak össze gét.

(4) Az in teg rált vas úti tár sa sá got a (3) be kez dés sze rin ti
ér te sí tés ben fog lal tak nak meg fe le lõ tar ta lom mal a vas úti
pá lya há ló zat-ka pa ci tás biz to sí tá sa tár gyá ban a hozzáfé -
résre jo go sult tal szem ben szer zõ dés kö té si kö te le zett ség
ter he li.
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(5) Az össze han go lá si el já rás sal kap cso lat ban a pá lya -
vas úti tár sa ság szá má ra a 61.  § (5)–(6) be kez dé se i ben
meg ha tá ro zott fel ada to kat a VPSZ lát ja el.

(6) Amennyi ben az in teg rált vas úti tár sa ság a VPSZ-nek 
a (3) be kez dés sze rin ti ér te sí té sé ben fog lal tak kal nem ért
egyet, a 77.  § (1) be kez dé se sze rint jog vi tás el já rást kez de -
mé nyez he ti.

Az integrált vasúti társaság hozzáférése az általa
mûködtetett, nyílt hozzáférésû vasúti pályahálózathoz

65.  § (1) A nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló za tot mû -
köd te tõ in teg rált vas úti tár sa ság a vas úti pályahálózat-
 kapacitási igé nyét, va la mint az 54.  § (1) és a (3)–(4) be kez -
dé se i ben meg ha tá ro zott szol gál ta tá sok igény be vé te lé re
vo nat ko zó ter vét kö te les a VPSZ-nek be je len ti.

(2) A VPSZ a Há ló za ti Üz let sza bály zat ban fog lal tak nak 
meg fele lõen – az in teg rált vas úti tár sa ság nak meg kül dött
ér te sí tés ben – meg ha tá roz za

a) az in teg rált vas úti tár sa ság ren del ke zé sé re bocsát -
ható vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tást, to váb bá

b) az in teg rált vas úti tár sa ság ál tal tör té nõ igény be vé -
tel nek – a Há ló za ti Üz let sza bály zat há ló zat-hoz zá fé ré si
díj sza bá si ren del ke zé se i nek meg fele lõen szá mí tott – bel sõ 
há ló zat-hoz zá fé ré si dí jat.

(3) Amennyi ben az in teg rált vas úti tár sa ság a VPSZ-nek 
(2) be kez dés sze rin ti ér te sí té sé ben fog lal tak kal nem ért
egyet, a 77.  § (1) be kez dé se sze rint jog vi tás el já rást kez de -
mé nyez he ti.

66.  § (1) Az in teg rált vas úti tár sa ság nak az ál ta la mû -
köd te tett, nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat hoz tör té nõ 
hoz zá fé ré sé re a 37.  § (1) be kez dé sé nek b)–d) pont ja i ban
meg ha tá ro zott te vé keny sé get vég zõ szer ve ze ti egy sé gei,
és a vas úti pá lya há ló zat mû köd te té sét el lá tó szer ve ze ti
egy sé ge kö zöt ti – a VPSZ ál tal ki dol go zott, és a Hi va tal
 által jó vá ha gyott – bel sõ meg ál la po dás alap ján ke rül sor.

(2) A pá lya há ló za tot mû köd te tõ in teg rált vas úti tár sa -
ság nak a 65.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint meg ha tá -
ro zott bel sõ há ló zat-hoz zá fé ré si dí jat a 37.  §-ban fog lal -
tak nak meg fele lõen kell az in teg rált vas úti tár sa ság vál lal -
ko zó vas úti és a vas úti pá lya há ló zat mû köd te té sét vég zõ
szer ve ze ti egy sé gei kö zött el szá mol ni.

A Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet

67.  § (1) A VPSZ egy sze mé lyes gaz da sá gi tár sa ság,
 kizárólagos tu laj do no sa a ma gyar ál lam.

(2) A tu laj do no si jo go kat az ál lam ne vé ben a mi nisz ter
gya ko rol ja.

(3) A VPSZ mû kö dé si en ge délyt nem sze rez het, il let ve
vas úti tár sa ság ban sem köz vet len, sem köz ve tett mó don

nem sze rez het tu laj don részt, to váb bá vas úti tár sa ság gal
jog vi szonyt – az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada ta i nak
tel je sí té sé vel össze füg gõ jog vi szo nyok ki vé te lé vel – csak
a Hi va tal elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val lé te sít het.

(4) A VPSZ ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ bizott -
ságának tag ja, ér de mi ügy in té zõ je, va la mint ezek kö ze li
hoz zá tar to zó ja [Ptk. 685.  § b) pont]

a) a Hi va tal lal köz szol gá la ti jog vi szonyt, vas úti tár sa -
ság gal mun ka vi szonyt, ille tõ leg mun ka vég zés re irá nyu ló
egyéb jog vi szonyt nem lé te sít het, to váb bá

b) vas úti tár sa ság ban ré sze se dést nem sze rez het.

(5) A VPSZ az in teg rált vas úti tár sa ság szá má ra nyúj tott 
szol gál ta tá sok el len ér té ke ként az ál ta la el osz tott vas úti
 pályahálózat-kapacitás után – a 79. § (1) be kez dé sé nek
e) pont já ra is fi gye lem mel – ki szám lá zott há ló zat-hoz zá fé -
ré si díj, va la mint el szá molt bel sõ há ló zat-hoz zá fé ré si díj
[65. § (2) be kez dés b) pont] kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott há nya dá nak meg fe le lõ össze gû meg bí zá si díj ra
 jogosult a vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ jé tõl. A vas úti
 pályahálózat mû köd te tõ je és a VPSZ kö zöt ti jog vi szony ra
a kü lön jog sza bály ban, il let ve a Ptk. 198. §-ának (3) be -
kez dé sé ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(6) A VPSZ ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, ér de mi ügy in té zõ je
fel ada ta i nak el lá tá sa so rán kor lá to zás nél kül jo go sult a
VPSZ e fe je zet ben meg ha tá ro zott fel ada ta i val össze füg gõ
üz le ti ti tok meg is me ré sé re. E sze mé lyek a tu do má suk ra
 jutott üz le ti tit kot kö te le sek meg õriz ni.

XIII. Fejezet

MUNKAVÁLLALÓI JOGOK
ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

68.  § (1) A vas úti köz le ke dé si te vé keny ség ke re té ben a
vas úti for ga lom köz vet len el lá tá sá ban az ve het részt, aki a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ké pe sí té si és egész -
ség ügyi al kal mas sá gi kö ve tel mény nek meg fe lel.

(2) A köz for gal mú sze mély szál lí tá si te vé keny sé get
vég zõ, va la mint az or szá gos vas úti pá lya há ló za tot mû köd -
te tõ vas úti tár sa ság mun ka vál la ló ját, nyug dí ja sát és igény -
jo go sult hoz zá tar to zó i kat, to váb bá a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott sze mé lye ket uta zá si és fu va ro zá si ked vez -
mény il le ti meg. Az egyes vas úti tár sa sá gok munkaválla -
lóit meg il le tõ uta zá si és fu va ro zá si ked vez mé nyek köl csö -
nös el is me ré sé re, el szá mo lá sá nak mód já ra és a meg té rí té -
sé re az érin tett köz for gal mú vas úti tár sa sá gok meg ál la po -
dá sa irány adó.

(3) A köz for gal mú vas úti tár sa ság mun ka vál la ló ja for -
ma ru ha vi se lé sé re kö te lez he tõ.

(4) A vas utas biz to sí tot tak az el kü lö nült, egy sé ges
 vasútegészségügyi szer ve ze ten be lül gyó gyí tó-meg elõ zõ
és tel jes kö rû üzem egész ség ügyi el lá tás ra, to váb bá köz -
egész ség ügyi és jár vány ügyi szol gál ta tás igény be vé te lé re



jo go sul tak. A vas utas biz to sí tot tak kö rét és a jo go sult ság
mér té két kü lön jog sza bály ál la pít ja meg.

(5) Az el kü lö nült, egy sé ges va sút egé sz ség ügyi szer ve -
zet és a vas utas nyug díj fo lyó sí tó szerv mun ka vál la ló ját a
(2) és (4) be kez dés al kal ma zá sa szem pont já ból a köz for -
gal mú vas úti sze mély szál lí tá si te vé keny sé get vég zõ, va la -
mint az or szá gos vas úti pá lya há ló za tot mû köd te tõ vas úti
tár sa ság mun ka vál la ló já nak kell te kin te ni.

XIV. Fejezet

A VASÚTI KÖZLEKEDÉS IGAZGATÁSA

MAGYAR VASÚTI HIVATAL

A Hivatal jogállása, szervezete

69.  § (1) A Hi va tal ön ál ló fel adat- és ha tás kör rel ren del -
ke zõ, a vas úti tár sa sá gok tól és a VPSZ-tõl füg get len,
 országos ha tás kö rû köz igaz ga tá si szerv, amely nek irá nyí -
tá sát a Kor mány, fel ügye le tét a mi nisz ter lát ja el. A Hi va -
tal jo gi sze mély, amely ön ál ló an gaz dál ko dó köz pon ti
költ ség ve té si szerv ként mû kö dik.

(2) A Hi va tal ré szé re a pi ac fel ügye le té vel kap cso la tos
te vé keny sé gé ért az or szá gos mû kö dé si en ge déllyel ren del -
ke zõ vas úti tár sa sá gok fel ügye le ti dí jat kö te le sek fi zet ni,
amely nek mér té ke a fi ze tés re kö te le zett ál tal az elõ zõ
 évben bel föl dön fi ze tett há ló zat-hoz zá fé ré si díj, va la mint
el szá molt bel sõ há ló zat-hoz zá fé ré si díj 0,4%-a. A fel ügye -
le ti díj mér té ke az éves költ ség ve té si tör vény ben – a Hi va -
tal ré szé re az éves költ ség ve té si tör vény ben meg ál la pí tott
tá mo ga tá si elõ irány zat mér té ké nek figye lembe véte lével –
a szük ség hez ké pest mó do sí tás ra ke rül het.  Elõzõ évi fi ze -
tett pá lya hasz ná la ti díj, il let ve pá lya há ló zat-hoz zá fé ré si
díj hi á nyá ban a fel ügye le ti dí jat a tárgy idõ szak ban tény le -
ge sen fi ze tett pá lya há ló zat-hoz zá fé ré si  díjak alap ján kell
meg fi zet ni. A fel ügye le ti díj meg fi ze té sé nek mód ját és fel -
té te le it a mi nisz ter ren de let ben ál la pít ja meg.

(3) A Hi va tal ké re lem re in du ló el já rá sá ért a ké rel me zõ -
nek igaz ga tá si-szol gál ta tá si dí jat kell fi zet ni. Az igazga -
tási-szolgáltatási dí jak kö rét és mér té két, és a dí jak fi ze té -
sé re vo nat ko zó egyéb ren del ke zé se ket a mi nisz ter – a
pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – ren de let ben ál la pít ja
meg.

70.  § (1) A Hi va tal el nö két – a mi nisz ter ja vas la tá ra – a
mi nisz ter el nök, el nök he lyet te sét a mi nisz ter ne ve zi ki és
men ti fel. A ki ne ve zés idõ tar ta ma hat év.

(2) Az el nök te kin te té ben a mun kál ta tói jo go kat – a
 kinevezés és a fel men tés ki vé te lé vel – a mi nisz ter gya ko -
rol ja. Az el nö köt a köz igaz ga tá si ál lam tit kár ha vi il let mé -
nyé vel azo nos dí ja zás és jut ta tás, az el nök he lyet test a
 helyettes ál lam tit kár ha vi il let mé nyé vel azo nos dí ja zás és
jut ta tás il le ti meg.

(3) Fel men tés sel szû nik meg a Hi va tal el nö ké nek és
 elnökhelyettesének meg bí za tá sa, ha

a) jog erõs bí rói íté let meg ál la pí tá sa sze rint bûn cse lek -
ményt kö ve tett el,

b) tiszt sé gé vel va ló össze fér he tet len sé gét há rom hó na -
pon be lül nem szün tet te meg,

c) a tiszt sé gé re mél tat lan ná vált,
d) tiszt sé gé nek el lá tá sá ra tar tó san al kal mat lan ná vált,
e) te vé keny sé gé vel a Hi va tal mû kö dé sét ve szé lyez te ti.

(4) A Hi va tal el nö ke
a) ve ze ti a Hi va talt,
b) meg ál la pít ja a Hi va tal szer ve ze ti és mû kö dé si sza -

bály za tát,
c) gya ko rol ja – ha jog sza bály más ként nem ren del ke -

zik – a Hi va tal köz tiszt vi se lõi fe lett a mun kál ta tói jo go kat,
d) irá nyít ja a Hi va tal gaz dál ko dá sát,
e) kép vi se li a Hi va talt,
f) el lát ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lye ket jog sza -

bály vagy a Hi va tal szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta
a ha tás kö ré be utal.

71.  § (1) A Hi va tal köz tiszt vi se lõ je a köz tiszt vi se lõk
jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény (a továb biak -
ban: Ktv.) sze rin ti össze fér he tet len sé gi sza bá lyok ban fog -
lal ta kon túl, nem lé te sít het mun ka vi szonyt vagy mun ka -
vég zés sel já ró egyéb jog vi szonyt vas úti tár sa ság gal.

(2) A Hi va tal köz tiszt vi se lõ je az örök lés ki vé te lé vel
vas úti tár sa sá gok ban tu laj do ni ré sze se dést nem sze rez het.

(3) A Hi va tal köz tiszt vi se lõ je ki ne ve zé se kor nyi lat ko -
zik a mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak a (2) be kez dés ben
fog lalt ren del ke zé sek tel je sü lé sé rõl. A Hi va tal köz tiszt vi -
se lõ je ki ne ve zé se elõtt vagy örök lés út ján szer zett tulaj -
doni ré sze se dé sét a ki ne ve zé sé tõl, il let ve a szer zés tõl szá -
mí tott há rom hó na pon be lül kö te les el ide ge ní te ni.

(4) A (3) be kez dés ben fog lalt kö te le zett sé ge teljesíté -
séig a Hi va tal köz tiszt vi se lõ je nem ve het részt olyan dön -
tés elõ ké szí té sé ben és meg ho za ta lá ban, amely az össze fér -
he tet len sé gi ok kal érin tett tár sa ság ra vo nat ko zik.

(5) A Hi va tal köz tiszt vi se lõ i re a Ktv. ren del ke zé se it kell 
al kal maz ni.

72.  § A Hi va tal te vé keny sé gé rõl a Hi va tal el nö ke éven te 
be szá mol az Or szág gyû lés nek, to váb bá köz zé te szi éves
 tájékoztatóját.

A Hivatal hatásköre

73.  § (1) A Hi va tal fel adat- és ha tás kö ré be tar to zik
a) dön tés a 77.  § sze rin ti jog vi tás ügy ben,
b) mû kö dé si en ge dély, il let ve ide ig le nes mû kö dé si

 engedély ki adá sa, mó do sí tá sa, fel füg gesz té se, visszavo -
nása, a mû kö dé si en ge dély (ide ig le nes mû kö dé si en ge -
dély) fel té te lei fenn áll tá nak el len õr zé se,

c) a vas úti köz le ke dé si pi ac fel ügye le te,
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d) a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás el osz tá si fo lya ma tá -
nak, és a vas úti pá lya há ló zat hoz va ló nyílt hoz zá fé rés re
 jogosult, va la mint a pá lya vas úti tár sa ság vagy in teg rált
vas úti tár sa ság kö zött a Há ló za ti Üz let sza bály zat ban fog -
lal tak sze rin ti ked vez mé nyek biz to sí tá sá ra vo nat ko zó tár -
gya lá sok fel ügye le te,

e) az 57.  § sze rin ti ke ret-meg ál la po dá sok jó vá ha gyá sa,
f) in teg rált vas úti tár sa ság 66.  § (1) be kez dé se sze rin ti

bel sõ meg ál la po dá sá nak jó vá ha gyá sa, az ab ban fog lal tak
el len õr zé se, ille tõ leg an nak meg sér té se ese tén bír ság
 alkalmazása,

g) a 37.  § sze rin ti szám vi te li el kü lö ní tés tel je sí té sé nek
el len õr zé se,

h) a tér sé gi és az elõ vá ro si pá lya há ló zat ki je lö lé se,
 valamint – ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – a vas -
úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je, a hoz zá fé rés re jo go sult
vagy a VPSZ ké rel me alap ján dön tés vas úti pá lyák nyílt
hoz zá fé ré sû vé, il let ve nyílt hoz zá fé rés alól men tes sé tör -
ténõ mi nõ sí té sé rõl,

i) a vas úti tár sa ság sze mély szál lí tá si, áru fu va ro zá si,
 valamint von ta tá si üz let sza bály za tá nak jó vá ha gyá sa,

i) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott adat gyûj té si,
adat szol gál ta tá si fel ada tok el lá tá sa,

j) a vas úti köz le ke dé si pi ac fej lõ dé sé nek nyo mon kö ve -
té se, elem zé se és ér té ke lé se,

k) nyil ván tar tás ve ze té se a mû kö dé si en ge dé lyek rõl,
to váb bá

l) mind azon fel ada tok el lá tá sa, ame lye ket jog sza bály
a fel adat kö ré be utal.

(2) A Hi va tal in for má ci ót cse rél het a más EGT-ál la -
mok ban mû kö dõ nem ze ti sza bá lyo zó szer ve ze tek kel, az
Eu ró pai Bi zott ság gal és az Eu ró pai Vas úti Ügy nök ség gel
a te vé keny sé gé rõl, a dön tés ho za ta li el ve i rõl és gya kor la tá -
ról, ab ból a cél ból, hogy a vas úti sza bá lyo zás dön tés ho za -
ta li el vei az EGT-n be lül össze han gol ha tók le gye nek.

A Hivatal eljárása

74.  § (1) A Hi va tal el já rá sá ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi
el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
2004. évi CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.) rendel -
kezéseit az e §-ban fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A Hi va tal fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó ügyek in té -
zé sé nek ha tár ide je 60 nap. A ha tár idõ a 77–79.  §-ok sze -
rin ti jog vi tás el já rás ban nem hosszab bít ha tó meg.

(3) A Hi va tal nak a 73.  § (1) be kez dés a) és d) pont ja i ban 
meg ha tá ro zott tárgy kö rök ben ho zott ha tá ro za tá val szem -
ben új ra fel vé te li ké re lem nem nyújt ha tó be.

(4) A Hi va tal ha tá ro za ta el len fel leb be zés nek nincs he lye.

(5) A bí ró ság a Hi va tal ha tá ro za tát meg vál toz tat hat ja.

(6) A Hi va tal – a Ket. 81. §-ának (8) be kez dé se sze rint –
nyil vá no san köz zé te szi a 73.  § (1) be kez dé sé nek
a)–h) pont jai sze rin ti el já rá sok ban az ügy ér de mé ben
 hozott ha tá ro za ta it az zal, hogy a köz zé té tel ki ter jed a

 Hálózati Üz let sza bály zat, a ke ret-meg ál la po dás, a bel sõ
meg ál la po dás, va la mint az üze mi me net rend szö ve gé re is.
A köz zé tett ha tá ro zat nem tar tal maz hat ja az ér de kel tek ál -
tal elõ ze tesen – kel lõ in dok kal – üz le ti ti tok nak mi nõ sí tett
ada to kat.

(7) A Hi va tal jo go sult a mû kö dé si en ge dély ben meg ha -
tá ro zott te vé keny sé gek re vo nat ko zó ira tok ról má so la tot,
ki vo na tot ké szí te ni, fel ada tai el lá tá sá hoz a vas úti tár sa ság -
tól – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don – ese ti és
rend sze res in for má ci ó kat kér ni, ame lye ket kö te les zár tan
ke zel ni, ki vé ve, ha az in for má ci ók, ada tok nyil vá nos ság ra
ho za ta lát jog sza bály ír ja elõ.

A piac felügyelete

75.  § (1) A Hi va tal a vas úti köz le ke dé si pi ac za var ta lan,
ered mé nyes mû kö dé sé nek, a pi a ci sze rep lõk ér de kei
 védelmének, a tisz tes sé ges és ha té kony pi a ci ver seny fenn -
tar tá sá nak elõ se gí té se, il let ve a ver seny kor lá to zó ma ga tar -
tás ta nú sí tá sá ra le he tõ sé get adó hely ze tek ki kü szö bö lé se
ér de ké ben ha tó sá gi jog kö ré ben fel ügye le ti el len õr zé si
 tevékenységet vé gez.

(2) A Hi va tal a pi ac fel ügye le té vel kap cso la tos te vé -
keny sé ge so rán fi gye lem mel kí sé ri a vas úti köz le ke dé si pi -
ac mû kö dé sét, az ar ra vo nat ko zó jog sza bá lyok ban, a
 Hivatal ha tá ro za ta i ban, va la mint a Há ló za ti Üz let sza bály -
zat ban fog lal tak meg tar tá sát, és ar ról elem zést ké szít.

(3) A Hi va tal a (2) be kez dés sze rin ti te vé keny sé ge so rán 
szak ér tõt ve het igény be. A szak ér tõ re, a Hi va tal köz tiszt -
vi se lõ jé re vo nat ko zó össze fér he tet len sé gi sza bá lyo kat kell 
al kal maz ni.

(4) A Hi va tal a vas úti tár sa sá go kat a pi ac fel ügye le té vel
kap cso la tos te vé keny ség el lá tá sá hoz szük sé ges informá -
ciók, ada tok szol gál ta tá sá ra kö te lez he ti.

(5) A Hi va tal fel ügye le ti és el len õr zé si terv alap ján és
azon kí vül is hi va tal ból vagy ké re lem re foly tat fel ügye le ti
te vé keny sé get.

76.  § (1) Ha a Hi va tal a pi ac fel ügye le te so rán ész le li a
mû kö dé si en ge dély hez kö tött te vé keny ség vég zé sé vel, a
vas úti pá lya há ló zat hoz va ló nyílt hoz zá fé rés sel, il let ve a
szám vi te li el kü lö ní tés sel és a ke reszt fi nan szí ro zás ti lal má -
val kap cso la to san e tör vény ben, kü lön jog sza bály ban,
a Hi va tal ha tá ro za tá ban, va la mint a Há ló za ti Üz let sza bály -
zat ban meg ha tá ro zott va la mely kö te le zett ség meg sér té sét,
a jog sér tés té nyét ha tá ro zat ban ál la pít ja meg, és jo go sult

a) a jog sér tõt kö te lez ni az el já rás költ sé ge i nek meg té rí -
té sé re,

b) kü lön jog sza bály ban fog lal tak alap ján bír sá got
 kiszabni,

c) a te vé keny ség vég zé sé nek fel té te le it meg ál la pí ta ni,

d) a jog sér tõ ma ga tar tás foly ta tá sát meg til ta ni.



(2) A kö te le zett sé gek sú lyos és is mét lõ dõ meg sze gé se
ese tén – amennyi ben az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
egyéb jog kö vet kez mé nyek nem ve zet tek ered mény re – a
Hi va tal fel füg geszt he ti, vagy vissza von hat ja a mû kö dé si
en ge délyt.

Jogvitás eljárás

77.  § (1) Az 53.  § sze rint nyílt hoz zá fé rés re jo go sult
szer ve zet vagy az in teg rált vas úti tár sa ság a Hi va tal nál
jog vi tát kez de mé nyez het, amennyi ben ál lás pont ja sze rint:

a) a pá lya vas úti tár sa ság, a VPSZ, vagy az in teg rált
vas úti tár sa ság meg sér tet te a Há ló za ti Üz let sza bály zat ban
meg ál la pí tott va la mely kö te le zett sé gét,

b) a Há ló za ti Üz let sza bály zat va la mely ren del ke zé se
el len té tes a meg kü lön böz te tés tõl men tes el já rás kö ve tel -
mé nyé vel,

c) a Há ló za ti Üz let sza bály zat ban meg ha tá ro zott há ló -
zat-hoz zá fé ré si dí jak mér té ke vagy struk tú rá ja el len té tes
az e tör vény ben vagy kü lön jog sza bály ban fog lal tak kal,

d) a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás el osz tá sá ra vonat -
kozó el já rás so rán el já rá si sza bály sér tés tör tént, vagy
 annak ered mé nye jog sza bály sér tõ, il let ve el len té tes a
 Hálózati Üz let sza bály zat ban fog lal tak kal,

e) a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás biz to sí tá sá ra vo nat -
ko zó ese ti igény be je len tés el in té zé se so rán el já rá si sza -
bály sér tés tör tént, vagy an nak ered mé nye jog sza bály sér tõ, 
il let ve el len té tes a Há ló za ti Üz let sza bály zat ban fog lal tak -
kal,

f) va la mely szer zõ dõ fél meg sér tet te a pá lya há ló zat hoz
va ló nyílt hoz zá fé rés tár gyá ban kö tött szer zõ dést, vagy
a me net vo nal igény be vé te lé ért fi ze ten dõ hálózat-hozzá -
férési díj mér té ke jog sza bály sér tõ en, il let ve a Há ló za ti
 Üzletszabályzatba üt kö zõ mó don ke rült meg ál la pí tás ra.

(2) Az (1) be kez dés a)–c) és e)–f) pont jai sze rin ti ese -
tek ben a ké rel met a jog sér tés rõl va ló tu do más szer zést
 követõ 15 na pon be lül, de leg ké sõbb a jog sér tés meg tör -
tén té tõl szá mí tott há rom hó na pon be lül le het elõterjesz -
teni. A d) pont sze rin ti ké rel met az üze mi me net rend-ter -
ve zet kü lön jog sza bály sze rin ti köz zé té te lét kö ve tõ 15 na -
pon be lül le het elõ ter jesz te ni.

(3) A ké re lem ben a Ket. 35.  §-ának (1) be kez dé sé ben
fog lal ta kon túl, meg kell je löl ni

a) az el já rás le het sé ges ér de kelt je i nek a ké rel me zõ ál tal 
is mert ne vét és szék he lyét,

b) az ügy tár gyát,
c) az el já rás ra okot adó ese mény idõ pont ját, ille tõ leg az 

ese mény rõl va ló tu do más szer zés idõ pont ját,
d) a kért in téz ke dé se ket, azok in do ko lá sá val együtt.

(4) A ké re lem hez csa tol ni kell a ké rel me zõ ren del ke zé -
sé re ál ló, az ügy el bí rá lá sa szem pont já ból lé nye ges bi zo -
nyí té ko kat és egyéb do ku men tu mo kat, va la mint az igaz ga -
tá si szol gál ta tá si díj meg fi ze té sé nek iga zo lá sát.

(5) A Hi va tal nak a jog vi ta el bí rá lá sá ra nincs ha tás kö re,
ha a ké re lem elõterjesz tését meg elõ zõ en az elõ ter jesz tett
ügy ben pol gá ri pert in dí tot tak.

(6) Ha a Hi va tal elé ter jesz tett ügy ben a 77–79.  § sze -
rinti el já rást kez de mé nyez tek, ugyan ab ban az ügy ben
utóbb köz vet le nül nem le het bí ró ság hoz for dul ni.

78.  § (1) A jog vi tás el já rást kez de mé nye zõ ügy fél a
 kérelemben a 77.  § (3)–(4) be kez dé sén túl bi zo nyí tá si
 indítványt is elõ ter jeszt het.

(2) Amennyi ben a Hi va tal a bi zo nyí tá si in dít vány nak
helyt ad, le foly tat ja az an nak meg fe le lõ bi zo nyí tást.
Amennyi ben a bi zo nyí tást mel lõ zi, az ér de mi ha tá ro za tá -
ban a mel lõ zés oka it kö te les kü lön meg in do kol ni. A bi zo -
nyí tás si ker te len sé gét a bi zo nyí tást ké rõ fél ter hé re kell
 értékelni.

(3) A Hi va tal in dít vány ra vagy hi va tal ból a vas úti
 pályahálózat-kapacitás el osz tá sa ál tal érin tett va la mennyi
szer ve ze tet ada tok, in for má ci ók (be le ért ve az üz le ti tit kot
is) be csa to lá sá ra kö te lez he ti. Amennyi ben va la mely adat
vagy in for má ció be csa to lá sa bi zo nyí tá si in dít vány hoz
kap cso ló dik, és a kö te le zett fél azt nem, vagy nem meg -
fele lõen csa tol ja be, úgy a bi zo nyí tás si ker te len sé gét a
 bizonyítást ké rõ fél ter hé re ér té kel ni nem le het. Eb ben az
eset ben a Hi va tal a ren del ke zés re ál ló bi zo nyí té kok mér le -
ge lé sé vel dönt.

(4) Amennyi ben az ügy fél az el já rást, így kü lö nö sen a
bi zo nyí tást rossz hi sze mû ma ga tar tá sá val aka dá lyoz za, a
Hi va tal bír sá got al kal maz hat ve le szem ben.

79.  § (1) A Hi va tal a jog vi tás ügy ben ho zott határoza -
tában

a) el uta sít ja az alap ta lan ké rel met,

b) meg ál la pít ja a jog sér tés meg tör tén tét,

c) kö te le zi a jog sér tés oko zó ját a jog sza bály nak meg -
felelõ ma ga tar tás ta nú sí tá sá ra,

d) a jö võ re néz ve mó do sít ja a Há ló za ti Üz let sza bály zat
jog sza bály ba üt kö zõ ren del ke zé sét,

e) a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás el len ér té ké vel [há ló -
zat-hoz zá fé ré si díj vagy a 65. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja
sze rin ti el szá molt bel sõ há ló zat-hoz zá fé ré si díj] kap cso la -
tos jog vi ta ese tén meg tilt ja a jog sze rût len el len ér ték to váb -
bi al kal ma zá sát, egy ide jû leg meg ál la pít ja a jog sze rû el len -
ér té ket és kö te lez he ti a vas úti tár sa sá got a jog sze rû el len -
ér ték al kal ma zá sá ra,

f) a jog sér tõt kö te le zi az el já rás sal kap cso lat ban fel me -
rült költ sé gek vi se lé sé re.

(2) A Hi va tal az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott jog kö -
vet kez mé nyek kö zül egy ide jû leg töb bet is al kal maz hat.

(3) Ha a Hi va tal az el já rás so rán más jog sza bály meg sér -
té sé re uta ló kö rül ményt ész lel, kö te les azt a ha tás kör rel
ren del ke zõ ha tó ság nak, így kü lö nö sen a ver seny ha tó ság -
nak je lez ni.
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(4) Amennyi ben meg ál la pít ha tó, hogy e tör vény sza bá -
lya i nak meg sze gé se  miatt ide ig le nes in téz ke dés hi á nyá ban 
sú lyos, más ként el nem há rít ha tó jog-, il let ve ér dek sé re lem 
kö vet kez ne be, vagy en nek ve szé lye áll fenn, és az in téz -
ke dés  miatti hát rány nem ha lad ja meg az in téz ke dés sel
 elérhetõ elõ nyö ket, a Hi va tal a fo lya mat ban lé võ ügy ben
– ké re lem re vagy hi va tal ból – vég zés sel el ren delt ideig -
lenes in téz ke dés ként

a) meg ál la pít hat ja a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás – a
hoz zá fé rés re jo go sult ügy fél ré szé re tör té nõ – biz to sí tá sá -
nak fel té te le it,

b) meg tilt hat ja a jog sér tõ ma ga tar tás ta nú sí tá sát.

(5) A Hi va tal ide ig le nes in téz ke dés tár gyá ban ho zott
vég zé se el le ni bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké re lem elõ ter -
jesz tésének a vég zés köz lé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül
van he lye. A ké re lem tár gyá ban a bí ró ság 15 na pon be lül
ha tá roz.

A KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG FELADATAI

A közlekedési hatóság feladat- és hatásköre

80.  § (1) A he lyi és az elõ vá ro si vas úti pá lya há ló zat tal,
va la mint a he lyi és elõ vá ro si mû kö dé si en ge déllyel ren del -
ke zõ vas úti tár sa ság gal össze füg gõ köz le ke dé si ha tó sá gi
ügyek ben el sõ fo kon a te rü le ti (me gyei, fõ vá ro si) köz le ke -
dé si fel ügye let jár el.

(2) A tér sé gi és or szá gos vas úti pá lya há ló zat tal, a tér -
ségi és or szá gos mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ vas úti
tár sa sá gok kal, va la mint a he lyi köz for gal mú jár mû vek
 típusengedélyével és a pro to tí pus-jár mû vek üzem en ge dé -
lyé vel össze füg gõ, to váb bá a (4) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott egyéb köz le ke dé si ha tó sá gi ügyek ben – ha jog sza bály
el té rõ en nem ren del ke zik – el sõ fo kon a Köz pon ti Köz le -
ke dé si Fel ügye let jár el.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ügyek ben
má sod fo kú ha tó ság ként a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let jár el.

(4) A köz le ke dé si ha tó ság fel adat- és ha tás kö ré be tar -
tozik:

a) a mû sza ki en ge dély (10.  §) ki adá sa,
b) a vas út biz ton sá gi ta nú sít vány (ki egé szí tõ ta nú sít -

vány) és a vas út biz ton sá gi en ge dély (33–35.  §-ok) kiállí -
tása, meg hosszab bí tá sa, mó do sí tá sa és vissza vo ná sa, va la -
mint az ab ban fog lalt fel té te lek tel je sí té sé nek el len õr zé se,

c) a vas úti köz le ke dés biz ton sá gá val össze füg gõ – kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – mun ka kört be töl tõ vas -
úti szak em be rek vizs gáz ta tá sa, va la mint a vas út biz ton ság -
gal össze füg gõ kép zést nyúj tó szer ve ze tek el len õr zé se,

d) a vas úti pá lya, az üze mi lé te sít mé nyek, a vas úti jár -
mû vek, va la mint a vas úti köz le ke dés sel össze füg gõ te vé -
keny sé gek el len õr zé se ab ból a szem pont ból, hogy meg -
felelnek-e a jog sza bá lyok elõ írásainak és a ha tó sá gi en ge -
dé lyek ben fog lal tak nak (a továb biak ban: fel ügye le ti te vé -
keny ség),

e) vas úti jár mû vek és vas úti jár mû re sze relt vas út üze mi 
célt szol gá ló ka zá nok és nyo más tar tó edé nyek ha tó sá gi
jel zé sé nek ki adá sa,

f) vas úti jár mû vek, va la mint a vas úti pá lyák nyil ván tar -
tá sá nak kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti
 vezetése,

g) a nem ze ti vas út biz ton sá gi sza bá lyok ér vé nye sü lé sé -
nek fi gye lem mel kí sé ré se, azok mó do sí tá sá ra vo nat ko zó
ja vas lat ki dol go zá sa, és a mó do sí tás sal kap cso lat ban az
 érdekeltekkel – ide ért ve a vas úti tár sa sá go kat, a gyár tó kat
és kar ban tar tó kat, va la mint a fel hasz ná lók és a vas úti dol -
go zók kép vi se lõ it is – va ló egyez te tés le foly ta tá sa,

h) az (5) be kez dés sze rin ti éves je len tés el ké szí té se,

i) a ta nú sít vány (ki egé szí tõ ta nú sít vány) megszerzé -
séhez szük sé ges tud ni va lók ról in gye ne sen hoz zá fér he tõ
– kü lön jog sza bály sze rin ti tar ta lom mal össze ál lí tott – út -
mu ta tó ké szí té se,

j) együtt mû kö dés és in for má ció cse re a más EGT-ál la -
mok ban mû kö dõ vas út biz ton sá gi ha tó sá gok kal, to váb bá

k) mind azon fel ada tok el lá tá sa, ame lye ket jog sza bály
a fel adat kö ré be utal.

(5) A köz le ke dé si ha tó ság min den év szep tem ber 30-áig 
a vas út biz ton sá gi ha tó sá gi fel adat- és ha tás kö ré ben vég -
zett te vé keny sé gé rõl kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
tar ta lom mal ké szí tett éves je len té sét meg kül di az Eu ró pai
Vas úti Ügy nök ség nek, és azt egy ide jû leg hon lap ján is
köz zé te szi.

(6) A köz le ke dé si ha tó ság ké re lem re in du ló el já rá sá ért
– kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – igaz ga tá si szol gál -
ta tá si dí jat kell fi zet ni.

(7) A köz le ke dé si ha tó ság vas úti pá lyá val és vas úti
 üzemi lé te sít ménnyel kap cso la tos el já rá sá ban ügy fél nek
mi nõ sül a vas úti pá lya vagy vas úti lé te sít mény épí té se,
kor sze rû sí té se, át ala kí tá sa és meg szün te té se ál tal terület-
 igénybevétellel érin tett, vagy a vas úti pá lya, il let ve vas úti
lé te sít ménnyel szom szé dos, to váb bá a meg va ló sult vas úti
pá lya, il let ve vas úti lé te sít mény kör nye zet vé del mi ha tás ta -
nul má nyá ban, en nek hi á nyá ban a mû sza ki terv do ku men -
tá ci ó já ban iga zolt ha tás te rü le ten lé võ in gat lan tulajdo -
nosa, il let ve az ezen in gat lan vo nat ko zá sá ban a hasz ná lat
jo gát biz to sí tó do lo gi jog gal ren del ke zõ sze mély.

(8) A vas úti pá lyá val és tar to zé ka i val kap cso la tos
 mûszaki en ge dé lye zé si el já rás ban a hi á nyo san be nyúj tott
ké re lem mel kap cso la tos hi ány pót lá si fel hí vást a köz le ke -
dé si ha tó ság a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott 15 na pon
be lül ad ja ki.

(9) A köz le ke dé si ha tó ság ügy in té zé si ha tár ide je a ké re -
lem re in dult vas úti pá lyá val és tar to zé ka i val kap cso la tos
mû sza ki en ge dé lye zé si el já rás ban 30 nap. Az el já rás meg -
in dí tá sá ról az ügy fe le ket és az ér de kel te ket a ké re lem be ér -
ke zé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül ér te sí ti.

(10) Az or szá gos, tér sé gi, elõ vá ro si és he lyi vas úti
 pályahálózatba tar to zó vas úti pá lya és tar to zé kai, va la mint 
vas úti üze mi lé te sít mény en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos



jog erõs ha tá ro zat tal szem ben új ra fel vé te li ké re lem nem
nyújt ha tó be.

(11) A köz le ke dé si ha tó ság a vas út biz ton ság kö ré be tar -
to zó fel ada ta it nem ru ház hat ja át, és an nak el vég zé sé re
más szer ve ze tet – köz igaz ga tá si szerv ki vé te lé vel – nem
kér het fel.

A hatósági ellenõrzés, igazgatási bírság

81.  § (1) A köz le ke dé si ha tó ság a vas úti pá lyák, az üze -
mi lé te sít mé nyek és a vas úti jár mû vek üzem- és for ga lom -
biz tos ál la po tát, va la mint az idõ sza kos vizs gá la tok és a
szük sé ges ja ví tás el vég zé sét el len õr zi. A vas úti tár sa ság
kö te les a sza bad el len õr zés va la mennyi fel té te lét biztosí -
tani, kü lö nö sen a lé nye ges do ku men tu mok hoz, lé te sít mé -
nyek hez, be ren de zé sek hez és fel sze re lé sek hez va ló kor lá -
to zás nél kü li hoz zá fé rést. Ha a köz le ke dé si ha tó ság az
 ellenõrzés so rán mu lasz tást ál la pít meg

a) az üzem ben tar tót a vizs gá lat vagy a ja ví tás el vég zé -
sé re uta sít ja, to váb bá

b) bír sá got szab ki, amely nek leg ma ga sabb össze gét a
Kor mány ren de let ben ha tá roz za meg.

(2) Ha a mu lasz tás az élet- és a va gyon biz ton sá got
 veszélyezteti, a köz le ke dé si ha tó ság a vas úti pá lya üze mé -
nek meg szün te té sét, il let ve a vizs gált jár mû for ga lom ból
va ló ki vo ná sát ren de li el.

(3) A köz le ke dé si ha tó ság a vas úti pá lyá nak, a vas úti
jár mû nek, il let ve a vas úti jár mû re sze relt nyo más tar tó
edény nek en ge dély nél kü li, vagy az en ge dély ben fog -
laltaktól el té rõ lé te sí té se, gyár tá sa, át ala kí tá sa, bon tá sa,
 illetve hasz ná la ta ese tén

a) bír sá got szab ki, amely nek leg ma ga sabb össze gét a
Kor mány ren de let ben ha tá roz za meg, to váb bá

b) a vas úti pá lya, a vas úti jár mû, il let ve a vas úti jár mû re 
sze relt nyo más tar tó edény le bon tá sát, át ala kí tá sát, gyár tá -
sá nak vagy üze mel te té sé nek a meg szün te té sét, for ga lom -
ból va ló ki vo ná sát ren del he ti el.

(4) En ge dély nél kül vagy en ge dély tõl el té rõ mó don
 létesített, át ala kí tott vas úti pá lya, vas úti jár mû, il let ve nyo -
más tar tó edény le bon tá sát, át ala kí tá sát, gyár tá sá nak, át ala -
kí tá sá nak vagy üze mel te té sé nek a meg szün te té sét, for ga -
lom ból va ló ki vo ná sát a köz le ke dé si ha tó ság ak kor ren de li 
el, ha azok fenn ma ra dá sa az élet- és va gyon biz ton sá got,
 illetve az em be ri kör nye ze tet és a ter mé sze ti ér té ke ket
 veszélyezteti, és a ve szély meg fe le lõ át ala kí tás sal sem
szün tet he tõ meg.

(5) A mû sza ki en ge dély-kö te les vas úti köz le ke dé si
 tevékenységekre vo nat ko zó ren del ke zé sek meg sér tõ it a
köz le ke dé si ha tó ság bír ság meg fi ze té sé re kö te le zi. A bír -
ság leg ma ga sabb össze gét a Kor mány ren de let ben ha tá -
roz za meg. A bír ság is mé tel ten is ki szab ha tó.

(6) A be sze dett bír ság a köz le ke dé si ha tó sá got il le ti
meg.

ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS

82.  § (1) A köz le ke dé si ha tó ság jo go sult
a) a kü lön jog sza bály sze rint köz le ke dé si ha tó sá gi

vizs gá hoz kö tött vas úti mun ka kört be töl tõ vas úti mun ka -
vál la lók sze mély azo no sí tó ada ta it és bün te tett elõ éle té re
vo nat ko zó kü lön le ges ada to kat,

b) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mun ka kört be -
töl tõ vas úti mun ka vál la lók sze mély azo no sí tó ada ta it, a
mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges egész ség ügyi al kal mas -
ság ra vo nat ko zó ada to kat,

c) a vas úti köz le ke dé si te vé keny ség vég zé sé vel össze -
füg gés ben a vas úti tár sa ság ügy ve ze té sét, va la mint a vas -
úti köz le ke dé si te vé keny ség szak mai irá nyí tá sát el lá tó
 személy sze mély azo no sí tó ada ta it és bün te tett elõ éle té re
vo nat ko zó kü lön le ges ada to kat
ke zel ni, to váb bá a vizs ga ered mé nye ket, al kal mas sá gi mi -
nõ sí té se ket, ké pe sí té se ket – ezek hi te les sé gé nek utó la gos
iga zo lá sa cél já ból – nyil ván tar ta ni.

(2) A köz le ke dé si ha tó ság sze mé lyes ada to kat a vas úti
köz le ke dés za var ta lan sá gá nak biz to sí tá sa, a vas úti köz le -
ke dés biz ton sá gá nak fenn tar tá sa, va la mint a 80.  § (4) be -
kez dé sé nek c), h) és j) pont ja i ban meg ha tá ro zott fel ada tok
el lá tá sa ér de ké ben ke ze li.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kü lön le ges ada -
to kat a köz le ke dé si ha tó ság a vas út biz ton sá gi kö ve tel mé -
nyek ér vé nye sí té se cél já ból a mun ka vég zés re va ló al kal -
mas ság meg ál la pí tá sa, a vas úti köz le ke dés biz ton sá gá nak
fo lya ma tos fenn tar tá sa, va la mint a 80.  § (4) be kez dé sé nek
c), h) és j) pont ja i ban meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sa
 érdekében ke ze li.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada to kat a köz le -
ke dé si ha tó ság ad dig az idõ pon tig tart ja nyil ván, amíg

a) az (1) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott
eset ben az érin tett ter mé sze tes sze mély a köz le ke dé si
 hatósági vizs gá hoz kö tött, vagy kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott mun ka kört be töl ti,

b) az (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben
az érin tett ter mé sze tes sze mély a vas úti tár sa ság ügy ve ze -
té sét, va la mint a vas úti köz le ke dé si te vé keny ség szak mai
irá nyí tá sát el lát ja.

(5) A köz le ke dé si ha tó ság mint adat ke ze lõ szerv biz to -
sít ja az ada tok vé del mét a vé let len vagy szán dé kos meg -
sem mi sí tés sel, meg sem mi sü lés sel, meg vál toz ta tás sal,
nyil vá nos ság ra ke rü lés sel szem ben, to váb bá azt, hogy
azok hoz jo go su lat lan sze mély ne fér jen hoz zá.

(6) E tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján az adat ke ze lés re
jo go sult szerv (köz le ke dé si ha tó ság) a ke zelt ada to kat sze -
mély azo no sí tó ada tok nél kül sta tisz ti kai cé lok ra fel hasz -
nál hat ja, azok ból sta tisz ti kai cél ra ada tot szol gál tat hat.

(7) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok a rend -
õrségnek, az ügyész ség nek, a bí ró ság nak, az igaz ság ügyi
szak ér tõ nek bûn ül dö zés és bûn meg elõ zés, il let ve bí ró sá gi
el já rás le foly ta tá sa cél já ból to váb bít ha tók.
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(8) A Hi va tal a mû kö dé si en ge déllyel kap cso la tos el já -
rá sá val össze füg gés ben, az üz le ti jó hír név vizs gá la ta kö ré -
ben jo go sult a mû kö dé si en ge délyt ké rel me zõ szer ve zet,
il let ve a vas úti tár sa ság ügy ve ze té sét el lá tó sze mély bün te -
tett elõ éle té re vo nat ko zó kü lön le ges ada to kat ke zel ni.

EGYÜTTMÛKÖDÉS A GAZDASÁGI
VERSENYHIVATALLAL

83.  § (1) A Hi va tal és a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal
(a továb biak ban: ver seny ha tó ság) a vas úti köz le ke dé si
 piacon fo lyó ver senyt érin tõ kér dé sek ben a ver seny vé del -
mé nek kö vet ke ze tes ér vény re jut ta tá sa, il let ve az egy sé ges 
jog al kal ma zás elõ moz dí tá sa ér de ké ben szo ro san együtt -
mû kö dik, így kü lö nö sen

a) a 77.  § (1) be kez dés b)–c) pont jai sze rin ti jog vi tás
ügy,

b) a vas úti köz le ke dé si pi ac fel ügye le te,
c) in teg rált vas úti tár sa ság bel sõ meg ál la po dá sá nak

 jóváhagyása,
d) a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás el osz tá sá nak, il let ve

a Há ló za ti Üz let sza bály zat sze rin ti ked vez mé nyek bizto -
sítására vo nat ko zó tár gya lá sok fel ügye le te
so rán.

(2) A Hi va tal és a ver seny ha tó ság az együtt mû kö dés
 során kö te les biz to sí ta ni, hogy el já rá sa ik az adat vé de lem re 
vo nat ko zó jog sza bá lyok kal össz hang ban le gye nek, il let ve
az üz le ti ti tok hoz fû zõ dõ ér de kek ne sé rül je nek. En nek
 keretében az ada tot a má sik ha tó ság nak át adó ha tó ság ér te -
sí ti az adat szol gál ta tót az ada tok át adá sá ról. Az át ve võ
 hatóság biz to sít ja, hogy a ré szé re át adott ada tok leg alább
olyan vé de lem ben ré sze sül je nek, mint ami lyen vé de lem -
ben az át adó ha tó ság nál ré sze sül tek.

(3) A Hi va tal az (1) be kez dés a)–d) pont ja i ban meg ha tá -
ro zott el já rá sa so rán a ver seny ha tó ság szak mai ál lás pont -
ját ki e mel ten figye lembe ve szi, amennyi ben at tól el tér, an -
nak in do ka i ról a ver seny ha tó sá got és az ügy fe let tá jé koz -
tat ja.

(4) A Hi va tal, va la mint a ver seny ha tó ság az együtt mû -
kö dé sük rész le te it rög zí tik, éven te fe lül vizs gál ják, és a
nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tõ vé te szik, ide ért ve az
együtt mû kö dés ered mé nye ként lét re ho zott mód szer ta no -
kat is.

ÜZLETI TITOK

84.  § (1) Amennyi ben az ügy fél a Ket. 68.  §-ának (3) be -
kez dé se alap ján az üz le ti ti tok vé del mé re hi vat ko zás sal ké -
ri az el len ér de kû fél irat-be te kin té si jo gá nak ki zá rá sát,
kor lá to zá sát, olyan irat vál to za tot is kö te les ké szí te ni,
amely nem tar tal maz üz le ti tit kot.

(2) Nem mi nõ sít he tõ üz le ti ti tok ká olyan adat, vagy
 annak bár mi lyen szem pont sze rin ti fel dol go zá sa, amely

adat nyil vá nos ság ra ho za ta lá ra az ügy fe let jog sza bály
 kötelezi.

(3) Amennyi ben az el já rás ban részt ve võ ügy fél jog ér vé -
nye sí té se ér de ké ben in do kolt, a Hi va tal fel szó lít hat ja az
üz le ti ti tok kal ren del ke zõ ügy fe let az üz le ti ti tok mi nõ sí tés 
azon na li ha tállyal tör té nõ meg szün te té sé re. Amennyi ben
az üz le ti ti tok kal ren del ke zõ ügy fél az üz le ti ti tok mi nõ sí -
tést nem old ja fel, és ez zel az ügy ér de mi el bí rá lá sát aka dá -
lyoz za, a Hi va tal vég zés ben az el já rás foly ta tá sá hoz szük -
sé ges mér ték ben kö te le zi az üz le ti ti tok má sik fél szá má ra
tör té nõ ren del ke zés re bo csá tá sá ra.

(4) A Hi va tal (3) be kez dés ben fog lalt vég zé se el le ni
 bírósági fe lül vizs gá lat irán ti ha lasz tó ha tá lyú ké re lem elõ -
ter jesz tésének a köz lés tõl szá mí tott 15 na pon be lül van
 helye. A ké re lem tár gyá ban a bí ró ság 15 na pon be lül ha tá -
roz.

(5) Amennyi ben a kül föl di ha tó ság igény li, hogy a meg -
ke re sé sé re adott vá laszt mi nõ sít se a Hi va tal üz le ti ti tok -
nak, a Hi va tal meg ke re sés re adott vá la szá ban fog lal ta kat
rész ben vagy egész ben üz le ti ti tok ként kell ke zel ni, az
 üzleti ti tok ke ze lé sé re a (2) be kez dés ben fog lal ta kat kell
al kal maz ni.

XV. Fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

85.  § (1) Az egy sze mé lyes gaz da sá gi tár sa ság ként mû -
kö dõ vas úti tár sa ság a vas úti köz le ke dé si te vé keny sé gé hez 
kap cso ló dó te vé keny sé get foly ta tó gaz da sá gi tár sa ság nak
egye dü li tag ja vagy rész vé nye se is le het.

(2) Az e tör vény, il let ve a vég re haj tá sá ra ki adott jog sza -
bály alap ján meg ál la pí tott bír ság adók mód já ra be haj tan dó 
köz tar to zás nak mi nõ sül.

XVI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

HATÁLYBALÉPÉS

86.  § (1) Ez a tör vény – a (2) és (3) be kez dés ben fog lalt
ki vétellel – 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, egy ide jû leg
 hatályát vesz ti a vas út ról  szóló 1993. évi XCV. tör vény,
to váb bá

a) az egyes köz le ke dé si tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2000. évi CXXVII. tör vény 28.  §-ának (4) be kez dé se,

b) a köz le ke dés sel össze füg gõ egyes tör vények mó do -
sí tá sá ról  szóló 2001. évi CIX. tör vény 5–7.  §-a, 9–13.  §-a,
26.  §-a (1) be kez dé sé nek „az 1993. évi XCV. tör vény
(a továb biak ban: Vtv.) 6.  §-ának (2) be kez dé se, 7.  §-a,
V. Fe je ze te, 12.  §-ának (2) be kez dé se, va la mint 16.  §-ának 
(1) be kez dé se, to váb bá” szö veg ré sze, 26.  §-ának (3) be -
kez dé se és 27.  §-a,



c) a köz le ke dés rõl  szóló egyes tör vények mó do sí tá sá -
ról ren del ke zõ 2002. évi LXVIII. tör vény 8.  §-a,

d) a bu da pes ti 4-es – Bu da pest Ke len föl di pá lya ud-
var–Bos nyák tér kö zöt ti – met ró vo nal el sõ sza ka sza meg -
épí té sé nek ál la mi tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LV. tör -
vény 7.  §-a,

e) a köz le ke dés sel össze füg gõ egyes tör vények mó do -
sí tá sá ról  szóló 2004. évi XXV. tör vény 6–10.  §-a, va la mint 
44.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon da tá ból a „to váb bá 
az 1993. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Vtv.) 2.  §-a
(6) be kez dé sé nek c) és d) pont ja” szö veg rész, a 44.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont ja, és a 44.  §-ának (2) be kez dé se,

f) az egyes tör vényeknek az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség -
ben va ló rész vé tel lel össze füg gõ jog har mo ni zá ci ós cé lú
mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi LXIX. tör vény 25.  §-a,

g) a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXI. tör vény 31.  §-a,

h) a vas út ról  szóló 1993. évi XCV. tör vény mó do sí tá sá -
ról ren del ke zõ 2005. évi LXXV. tör vény.

(2) A tör vény
a) 69. §-ának (2) be kez dé se,
b) 73. §-a (1) be kez dé se f) pont já nak a bír ság al kal ma -

zá sá ra vo nat ko zó ré sze,
c) 76. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja,
d) 78. §-ának (4) be kez dé se,
e) 81. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja,
f) 81. §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja,
g) 81. §-ának (5)–(6) be kez dé se, va la mint
h) 85. §-ának (2) be kez dé se

a ki hir de tést kö ve tõ 45. na pon lép ha tály ba.

(3) A tör vény 53.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja
2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(4) A 69.  § (2) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban a
2006. év ben pá lya hasz ná la ti dí jat (bel sõ pá lya hasz ná la ti
dí jat) kell ér te ni azon vas úti tár sa sá gok vo nat ko zá sá ban,
ame lyek nek a 2005. év ben bel föl dön pá lya hasz ná la ti díj
meg fi ze té se (bel sõ pá lya hasz ná la ti díj el szá mo lá sa) irán ti
kö te le zett sé ge ke let ke zett.

(5) Ahol jog sza bály a Ma gyar Vas úti Hi va tal e tör vény -
ben meg ál la pí tott fel adat kör ében más szer vet em lít, azon
a tör vény ha tály ba lé pé sé tõl kez dõ dõ en a Ma gyar Vas úti
Hi va talt kell ér te ni.

(6) Az (5) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé se ket a tör -
vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en in dult ügyek ben kell al kal -
maz ni.

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

87.  § (1) Az e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en mû -
kö dé si en ge dély hez, ta nú sít vány hoz, il let ve en ge dély hez
nem kö tött, de e tör vény alap ján mû kö dé si en ge dély hez,
ta nú sít vány hoz, il let ve en ge dély hez kö tött te vé keny ség
vég zé sét e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en meg kez -
dett szer ve zet a mû kö dé si en ge dély, ta nú sít vány, il let ve

en ge dély irán ti ké rel mét e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
6 hó na pon be lül kö te les a Hi va tal hoz, il let ve a köz le ke dé si 
ha tó ság hoz be nyúj ta ni.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en az or szá gos
köz for gal mú vas úti pá lyát igény be ve võ vas úti tár sa ság
mû kö dé sé hez, va la mit a vas úti sze mély szál lí tás hoz és a
vas úti áru fu va ro zás hoz ki adott ha tó sá gi en ge dé lyek a ben -
nük meg je lölt idõ pon tig, de leg ké sõbb 2007. jú ni us 30-áig
jo go sí ta nak a te vé keny ség foly ta tá sá ra.

(3) A vas úti tár sa sá gok egy más sal kö tött, az uta zá si és
fu va ro zá si ked vez mé nyek re vo nat ko zó meg ál la po dá sai
alap ján a je len tör vény hatályba lépése elõtt meg szer zett
ked vez mé nyek a ked vez mé nye zet te ket e tör vény ha tály -
ba lé pé se után is meg il le tik.

(4) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott vas úti üze mi
lé te sít mé nye ket ma gá ban fog la ló zá ho nyi kör zet ben a vas -
úti pá lya há ló zat hoz tar to zó át ra kó és ren de zõ pá lya ud va -
rok mû köd te té sé re a Ma gyar Ál lam 2007. ja nu ár 1. nap já ig 
leg alább több sé gi ál la mi tu laj don ban lé võ gaz da sá gi tár sa -
sá got hoz lét re. E gaz da sá gi tár sa ság vo nat ko zá sá ban a
14.  § (1) be kez dé sé ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni.

FELHATALMAZÁS

88.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy

a) a köz le ke dé si ha tó ság, il let ve a Hi va tal fel ada tá ra,
ha tás kö ré re és ille té kességére vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyo kat,

b) a vas úti köz le ke dés te rü le tén a kö te le zõ bal ese ti kár -
fe de zet biz to sí tá sá nak rész le tes sza bá lya it,

c) a vas úti pi ac-fel ügye le ti bír ság, va la mint a vas úti
köz le ke dés ha tó sá gi el len õr zé se so rán ki szab ha tó igaz ga -
tá si bír ság mér té ké re, il let ve az an nak al kal ma zá sá ra
 vonatkozó rész le tes sza bá lyo kat,

d) a vas úti sze mély szál lí tás és a vas úti áru to váb bí tás
kö ve tel mé nye it, a sze mély szál lí tá si és az áru fu va ro zá si
szer zõ dés re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,

e) a ka pa ci tás-el osz tás kö ré ben nyúj tott szol gál ta tá sok
nyúj tá sá ra vo nat ko zó an a VPSZ és az in teg rált vas úti tár -
sa ság kö zött fenn ál ló jog vi szony fel té te le it, ide ért ve az
e szol gál ta tá sok el len ér té ke ként az in teg rált vas úti tár sa -
ság ál tal fi ze ten dõ ju ta lék mér té két,

f) a vas úti köz le ke dés biz ton sá gá ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyo kat,

g) a jog sza bály ban meg ha tá ro zott vas úti mun ka kö rö -
ket be töl tõ mun ka vál la lók kal szem ben tá masz tott egész -
ség ügyi kö ve tel mé nye ket és az egész ség ügyi vizs gá lat fel -
té te le it, va la mint a vas utas biz to sí tot tak kö rét és a jo go -
sult ság mér té két

ren de let ben ál la pít sa meg.

(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy

1. a mû kö dé si, il let ve mû sza ki en ge dé lye zés rész le tes
sza bá lya it,
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2. a biz ton sá gi ta nú sít vány ra, a biz ton sá gi en ge dély re,
a biz ton ság irá nyí tá si rend sze rek re, a biz ton sá gi je len tés re,
va la mint az egyes ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sok ra
 vonatkozó rész le tes sza bá lyo kat,

3. a vas úti pá lya há ló zat hoz tör té nõ nyílt hoz zá fé rés
 keretében nyúj tan dó szol gál ta tá sok ra, va la mint az azok
igény be vé te lé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,

4. a há ló zat-hoz zá fé ré si díj rend szer ke re te it, va la mint a 
há ló zat-hoz zá fé ré si dí jak kép zé sé nek, il let ve al kal ma zá sá -
nak alap ve tõ sza bá lya it, a pénz ügy mi nisz ter rel együt -
tesen,

5. a pá lya vas úti tár sa ság és az in teg rált vas úti tár sa ság
Há ló za ti Üz let sza bály za tá nak tar tal má ra vo nat ko zó rész -
le tes sza bá lyo kat,

6. a vas úti pá lya há ló zat ka pa ci tá sá nak el osz tá sá ra
 vonatkozó rész le tes sza bá lyo kat,

7. a Hi va tal, il let ve a köz le ke dé si ha tó ság el já rá sá ért
 fizetendõ igaz ga tá si-szol gál ta tá si dí jak kö rét és mér té két,
va la mint az azok meg fi ze té sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyo kat a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben,

8. a vas úti jár mû vek üzem be he lye zé se en ge dé lye zé sé -
nek és idõ sza kos vizs gá la tá nak elõ írásait,

9. a vas úti jár mû vek re sze relt, vas út üze mi célt szol gá ló
ka zá nok és nyo más tar tó edé nyek üzem be he lye zé se en ge -
dé lye zé sé nek, idõ sza kos vizs gá la tá nak és el len õr zé sé nek
elõ írásait,

10. a vas úti épít mé nyek en ge dé lye zé se, üzem be he lye -
zé se és üze mel te té se el len õr zé sé nek elõ írásait,

11. a vas úti pá lya tar to zé ká nak mi nõ sü lõ vas úti táv köz -
lõ-be ren de zé sek kö rét,

12. egyes vas úti mun ka kö rö ket be töl tõ szak em be rek
kép zé sé nek és vizs gáz ta tá sá nak a sza bá lya it,

13. a vas úti jár mû vek ja ví tá sát és mi nõ sí té sét vég zõ sze -
mé lyek, il let ve szer ve ze tek mû kö dé si fel té te le it,

14. a szám vi te li el vá lasz tás nak és az ön ál ló bel sõ mér -
leg ké szí tés nek a sza bá lya it a pénz ügy mi nisz ter rel együt -
tesen,

15. a kü lön le ges vas utak mû kö dé sé nek és ha tó sá gi
 engedélyezésének a fel té te le it,

16. a köz for gal mú me net rend ké szí té sé nek sza bá lya it,

17. a for ma ru ha vi se lé sé re kö te le zet tek kö rét és a for -
ma ru ha vi se lé sé nek fel té te le it,

18. a 68. § (2) be kez dé se sze rin ti uta zá si és fu va ro zá si
ked vez mény mér té két és igény be vé te lé nek fel té te le it,

19. a vas utak köl csö nös át jár ha tó sá gá nak sza bá lya it,

20. a sik ló, a füg gõ pá lya és a sí fel vo nó ke ze lõ jé nek kép -
zé sé re és vizs gáz ta tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat,

21. a vas úti for ga lom le bo nyo lí tá sá ra vo nat ko zó sza bá -
lyo kat,

22. a Hi va tal ré szé re fi ze ten dõ fel ügye le ti díj meg fi ze té -
sé nek mód ját és fel té te le it,

23. a zá ho nyi kör zet ben a vas úti pá lya há ló zat hoz tar -
tozó át ra kó és ren de zõ pá lya ud va rok vas úti üze mi lé te sít -
mé nye i nek kö rét a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben

ren de let ben ál la pít sa meg.

(3) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy az or szá gos
vas úti pá lya há ló zat hoz tar to zó fel szín alat ti vas úti pá lya
nyom vo na la ál tal érin tett in gat la nok jegy zé két ren de let -
ben köz zé te gye.

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁNAK VALÓ MEGFELELÉS

89.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jo gi ak tu sok nak
va ló meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 91/440/EK irány el ve (1991. jú li us 29.) a
kö zös sé gi vas utak fej lesz té sé rõl [a tör vény vég re haj tá sá ra
a 88.  § (2) be kez dés 4. pont já ban adott fel ha tal ma zás alap -
ján meg al ko tott mi nisz te ri ren de let tel együtt];

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/12/EK irány -
el ve (2001. feb ru ár 26.) a kö zös sé gi vas utak fej lesz té sé rõl
 szóló 91/440/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról [a tör -
vény vég re haj tá sá ra a 88.  § (2) be kez dés 14. pont já ban
adott fel ha tal ma zás alap ján meg al ko tott mi nisz te ri ren de -
let tel együtt];

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/51/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 29.) a kö zös sé gi vas utak fej lesz té sé rõl
 szóló 91/440/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról;

d) a Cseh Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság, a Cip ru si
Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság, a
Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Len gyel
Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár -
sa ság csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl, va la mint az Eu ró pai
Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról  szóló
 okmány, II. Mel lék let 8. rész D. pont (2) be kez dés;

e) a Ta nács 95/18/EK irány el ve (1995. jú ni us 19.)
a vas út tár sa sá gok en ge dé lye zé sé rõl [a tör vény vég re haj tá -
sá ra a 88.  § (2) be kez dés 1. pont já ban adott fel ha tal ma zás
alap ján meg al ko tott mi nisz te ri ren de let tel együtt];

f) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/13/EK irány -
el ve (2001. feb ru ár 26.) a vas út tár sa sá gok en ge dé lye zé sé -
rõl  szóló 95/18/EK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról [a tör -
vény vég re haj tá sá ra a 88.  § (2) be kez dé sé nek 1. pont já ban
adott fel ha tal ma zás alap ján meg al ko tott mi nisz te ri ren de -
let tel együtt];

g) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/14/EK irány -
el ve (2001. feb ru ár 26.) a vas úti infrastruktúrakapa citás
 elosztásáról, to váb bá a vas úti inf ra struk tú ra hasz ná la ti
 díjának fel szá mí tá sá ról [a tör vény vég re haj tá sá ra a 88.  §
(2) be kez dé sé nek 2., 3., 4., 5. és 6. pont já ban adott fel ha -
tal ma zá sok alap ján meg al ko tott mi nisz te ri ren de le tek kel
együtt];

h) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/49/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 29.) a kö zös sé gi vas utak biz ton sá gá ról,
va la mint a vas út tár sa sá gok en ge dé lye zé sé rõl  szóló
95/18/EK ta ná csi irány elv és a vas úti infrastruktúrakapa -
citás el osz tá sá ról, to váb bá a vas úti inf ra struk tú ra hasz ná -
la ti dí já nak fel szá mí tá sá ról és a biz ton sá gi ta nú sít vány ról
 szóló 2001/14/EK irány elv mó do sí tá sá ról, az 1. cikk
d) pont ja, a 3. cikk j)–o) pont jai, va la mint a 19–25. cik kek
ki vé te lé vel [a tör vény vég re haj tá sá ra a 88.  § (2) be kez dé -



sé nek 1., 2., 8. és 12. pont já ban adott fel ha tal ma zá sok
alap ján meg al ko tott mi nisz te ri ren de le tek kel együtt].

MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK

90.  § (1) A kon cesszi ó ról  szóló 1991. évi XVI. tör vény
a) 1.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ

ren del ke zés lép:
(Ez a tör vény ál la pít ja meg)
„a) az or szá gos köz utak és mû tár gya ik, a csa tor nák,

 valamint a re gi o ná lis köz mû rend sze rek,”
(kon cesszi ós szer zõ dés ke re té ben va ló át en ge dés nek alap -
ve tõ sza bá lya it.)

b) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek l) pont ja ha tá lyát vesz ti.

91.  § A Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény 172.  § d) pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés
lép:

(Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, ki zá ró lag az
 állam tu laj do ná ban van nak)

„d) az or szá gos köz utak, az or szá gos törzs há ló za ti vas -
úti pá lyák, a nem zet kö zi ke res ke del mi re pü lõ tér, to váb bá
az or szág te rü le te fe let ti lég tér,”

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
a Köz tár sa ság el nö ke az Or szág gyû lés el nö ke

1. számú melléklet
a 2005. évi CLXXXIII. tör vényhez

Az országos törzshálózati vasúti pályák

I. A transz-eu ró pai vas úti áru szál lí tá si há ló zat ré sze -
ként mû kö dõ vas úti pá lyák

Bu da pest – He gyes ha lom – or szág ha tár (1)
He gyes ha lom – Raj ka – or szág ha tár (1)
Gyõr – Sop ron – or szág ha tár (8)
Gyõr – Cell dö mölk (10)
Szom bat hely – Sop ron – (Ág fal va) or szág ha tár (15)
Za la szen ti ván – Nagy ka ni zsa (17)
Szé kes fe hér vár – Szom bat hely (20)
Szom bat hely – Szent gott hárd – or szág ha tár (21)
Bo ba – Za la eger szeg – Ba ján se nye – or szág ha tár (25)
Bu da pest – Szé kes fe hér vár – Nagy ka ni zsa – Mu ra ke resz-
 túr – or szág ha tár (30)
Bu da pest – Pécs (40)
Dom bó vár – Gyé ké nyes – or szág ha tár (41)
Pusz ta sza bolcs – Adony (42)
Szé kes fe hér vár – Pusz ta sza bolcs (44)
Mu ra ke resz túr – Gyé ké nyes (60)
Pécs – Pécs kül vá ros (64)
Pécs – Vil lány (65)

Vil lány – Ma gyar bóly – or szág ha tár (66)
Bu da pest – Szob – or szág ha tár (70)
Bu da pest – Hat van – Mis kolc – Me zõ zom bor (80)
Fel sõ zsol ca – Hi das né me ti – or szág ha tár (90)
Bu da pest – Szol nok – Deb re cen – Nyír egy há za – Zá hony –
 or szág ha tár (100)
Me zõ zom bor – Nyír egy há za (100c)
Püs pök la dány – Bi har ke resz tes – or szág ha tár (101)
Bu da pest – Szol nok – Bé kés csa ba – Lõ kös há za – or szág-
 ha tár (120)
Sze ged – Ren de zõ – Rösz ke – or szág ha tár (136)
Ceg léd – Sze ged (140)
Bu da pest – Kel ebia – or szág ha tár (150)
Ko má rom – Ko má rom or szág ha tár
Zá hony nor mál nyom tá vú há ló zat
Zá hony szé les nyom tá vú há ló zat
Eper jes ke – or szág ha tár

II. Egyéb or szá gos törzs há ló za ti vas úti pá lyák

Bu da pest – Esz ter gom (2)
Esz ter gom – Al más fü zi tõ (4)
Szé kes fe hér vár – Ko má rom (5)
Fer tõ szent mik lós – or szág ha tár (9)
Gyõr sza bad hegy – Veszp rém (11)
Fel sõ gal la – Ta ta bá nya – Orosz lány (12)
He gyes ha lom – Por pác (16)
Szom bat hely – Za la szen ti ván (17)
Kör mend – Za la lö võ (22)
Ta pol ca – Ukk (26)
Sza bad battyán – Ta pol ca (29)
Ba la ton szent györgy – Ta pol ca (30b)
Ka pos vár – Fo nyód (36)
Adony – Du na új vá ros (42)
Du na új vá ros – Paks (42)
Me zõ fal va – Rét szi las (43)
Sár bo gárd – Bör gönd (45)
Rét szi las – Bá ta szék (46)
Dom bó vár – Bá ta szék (50)
Gyé ké nyes – Barcs – Szent lõ rinc (60)
Vil lány – Mo hács (65)
Bu da pest – Vác rá tót – Vác (71)
Gal ga má csa – Vác rá tót (77)
Aszód – Ba las sa gyar mat – Ipoly tar nóc – or szág ha tár (78)
Me zõ zom bor – Sá tor al ja új hely (80)
Hat van – So mos kõ új fa lu – or szág ha tár (81)
Hat van – Új szász (82)
Vá mos györk – Gyön gyös (85)
Fü ze sa bony – Eger (87a)
Nyék lád há za – Ti sza pal ko nya-Erõ mû (89)
Mis kolc – Bán ré ve – or szág ha tár (92)
Bán ré ve – Ózd (92)
Mis kolc – Tor na ná das ka – Híd vé gar dó – or szág ha tár (94)
Deb re cen – Nyír áb rány – or szág ha tár (105)
Deb re cen – Fü ze sa bony (108)
Apa fa – Má té szal ka (110)
Nyír egy há za – Nyír bá tor (113)
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Má té szal ka – Ti bor szál lás – Ág er dõ ma jor – ország -
  határ (115)
Ti sza te nyõ – Szen tes – Hód me zõ vá sár hely – Ma kó (130)
Sze ged – Bé kés csa ba – Köt egyán – or szág ha tár (135)
Bu da pest – La jos mi zse – Kecs ke mét (142)
Bá ta szék – Ba ja – Kis kun ha las (154)
Kis kun ha las – Kis kun fél egy há za (155)
Bu da pes ti kör vas utak

2. számú melléklet
a 2005. évi CLXXXIII. tör vényhez

Az országos vasúti mellékvonalak

Szé che nyi-hegy – Hû vös völgy (7)
Kör nye – Pá pa (13)
Pá pa – Csor na (14)
Szom bat hely – Kõ szeg (18)
Za la eger szeg – Ré dics (23)
Za la bér-Batyk – Za la szentg rót (24)
Lep sény – Veszp rém (27)
Ka pos vár – Sió fok (35)
Ba la ton szent györgy el ága zás – So mogy szob (37)
Nagy atád – So mogy szob (38)
Ba la ton feny ves Gaz da sá gi Vas út – Csisz ta-Gyógy für-
 dõ (39)
Ba la ton feny ves Gaz da sá gi Vas út – So mogy szent pál (39b)
Go di sa – Kom ló (47)
Ke szõ hi deg kút-Gyönk – Ta má si (48)
Dom bó vár – Lep sény (49)
Szent lõ rinc – Sellye (61)
Kö zép ri góc – Vil lány (62)
Pécs – Bá ta szék (64)
Vác – Ba las sa gyar mat (75)
Di ós je nõ – Rom hány (76)
Mát ra mind szent – Mát ra no vák – Ho mok te re nye (83)
Kis te re nye – Kál-Ká pol na (84)
Vá mos györk – Új szász (86)
Eger – Put nok (87)
Mis kolc – Me zõ csát (88)
Ru da bá nya – Ka zinc bar ci ka (95)
Sze rencs – Hi das né me ti (98)
Kál-Ká pol na – Kis új szál lás (102)
Kar cag – Ti sza fü red (103)
Deb re cen – Sá ránd – Nagy ke re ki (106)
Sá ránd – Lé ta vér tes (107)
Ti sza lök – To có völgy (109)
Má té szal ka – Zá hony (111)
Nagy kál ló – Nyír adony (112)
Má té szal ka – Zaj ta (113)
Má té szal ka – Csen ger (114)
Nyír egy há za – Vá sá ros na mény (116)
Gö rög szál lás – Ohat-Pusz ta kócs (117)
Nyír egy há za – Bal sai Ti sza-part (118)
Her mi na ta nya – Domb rád (119)
Két egy há za – Me zõ he gyes – Új sze ged (121)

Me zõ túr – Oros há za – Me zõ he gyes (125)
Me zõ he gyes – Bat to nya (125a)
Kis szé nás – Kon do ros (126)
Kö rös nagy har sány – Vész tõ – Gyo ma (127)
Köt egyán – Vész tõ – Püs pök la dány (128)
Mu rony – Bé kés (129)
Szol nok – Kis kun fél egy há za (145)
Kecs ke mét – Kun szent már ton (146)
Kis kun fél egy há za – Szen tes – Oros há za (147)
Kecs ke mét KK – Kis kö rös KK (148)
Tö rök fái – Kis kun maj sa KK (149)
Kun szent mik lós-Tass – Du na pa taj (151)
Kecs ke mét – Fü löp szál lás (152)
Kis kö rös – Ka lo csa (153)
Adony – Ado nyi Du na part
Aj ka – Pad rag kút
Aj ka – Csin ger
Bá csal más – Csi ké ria
Ba ja – Ba ja Du na part
Ba ja – Ba ja-kül sõ
Ba la ton szent györgy el ága zás – Sár mel lék
Bo dajk – Ba lin ka
Bör gönd – Sza bad battyán
Do rog – Do ro gi Mész kõ hegy
Du na ke szi – Du na ke szi-gyár te lep
Du na új vá ros – Ki kö tõ
Eger ren de zõ el ága zás – Ti ha mér el ága zás
Hi das-Bony hád – Bony hád
Kis kun do rozs ma szál lás vá gány
Mát ra mind szent – Mát ra no vák-Ho mok te re nye
Me zõ ke resz tes – Bükk áb rány
Mis kolc – Di ós gyõr-Vas gyár
Mór – Pusz ta vám
Nagy út – Vi son ta
Nóg rád sza kál – or szág ha tár
Pécs-fel sõ – Pécs bá nya-ren de zõ
Pécs bá nya-ren de zõ – Pécs bá nya-te lep
Sa jó e cseg – Sa jó bá bony
Sze ged-ren de zõ – Sze ged-Ti sza
Szé kes fe hér vár – Lo vas be rény – Fel csút – Bics ke
Ta pol ca – Za la ha láp
To kod el ága zás – To kod
Uzsa – Uzsa bá nya
Zirc – Du dar

3. számú melléklet
a 2005. évi CLXXXIII. tör vényhez

A vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáférés
keretében nyújtandó szolgáltatások

I. Az 54.  § (1) be kez dé sé ben hi vat ko zott alapszolgál -
tatások

a) a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás irán ti ké rel mek
 kezelése,



b) a nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló za tot a biz to sí -
tott ka pa ci tás nak meg fele lõen áru to váb bí tás, sze mély szál -
lí tás, ille tõ leg von ta tás cél já ra a hoz zá fé rés re jo go sult ren -
del ke zé sé re bo csá tá sa,

c) a nyílt vo na lak, a for gal mi vá gá nyok, a ki té rõk, a
 vágánykapcsolatok, a mû tár gyak, a kü lön bö zõ nyom tá vok 
kö zöt ti át ra kást szol gá ló be ren de zé sek, va la mint a jel zõ és
biz to sí tó be ren de zé sek hasz ná la tá nak a b) pont ban fog lal -
tak ke re te in be lül tör té nõ biz to sí tá sa,

d) a vas úti jár mû for ga lom le bo nyo lí tá sá ról tör té nõ
gon dos ko dás, ide ért ve az ah hoz szük sé ges esz kö zök és
ada tok ke ze lé sét, il let ve to váb bí tá sát, va la mint

e) a vas úti jár mû vek köz le ked te té sé hez szük sé ges
 információk szol gál ta tá sa.

II. Az 54.  § (3) be kez dé sé ben hi vat ko zott létesít -
ményekhez és be ren de zé sek hez va ló hoz zá fé rés

a) vas úti ál lo más hasz ná lat és ál lo más hasz ná lat hoz
kap cso ló dó já ru lé kos szol gál ta tá sok te her vo na tok és
 -kocsik szá má ra,

b) vas úti ál lo má sok hasz ná la ta és ál lo más hasz ná lat hoz
kap cso ló dó já ru lé kos szol gál ta tá sok sze mély szál lí tó vo na -
tok és -ko csik szá má ra,

c) vas úti üzem anyag töl tõ be ren de zé sek és felsõveze -
téki rend sze rek hasz ná la ta,

d) ál lo má si, szol gá la ti he lyi sé gek, vo na li te rü le tek és
be ren de zé sek hasz ná la ta, ál lo má si és vo na li üzem szü net
fel füg gesz té se, vo nat fel vé te li te vé keny ség vég zé se, il let ve 
vas úti jár mû vek tá ro lá sa.

III. Az 54.  § (4) be kez dé sé ben hi vat ko zott ki egé szí tõ
szol gál ta tá sok

a) a von ta tá si ener gia nyúj tá sa,

b) to la tás és a II. rész ben meg ha tá ro zott lé te sít mé nyek
hasz ná la tá val kap cso la tos egyéb szol gál ta tá sok, ide ért ve
a ha tár for ga lom le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos, va la mint
a kü lön bö zõ vas úti pá lya há ló za tok köl csö nös átjárható -
ságának hi á nyá ból ere dõ en szük sé ges sé vá ló szolgálta -
tásokat is,

c) köz le ke dés ben részt ve võ sze mély szál lí tó vo na tok
elõ fû té se, elõ hû té se,

d) ve szé lyes áru val ra kott ko csik vo nat ban tör té nõ vas -
úti to váb bí tá sa és ki egé szí tõ szol gál ta tás rend kí vü li kül de -
mé nyek ren des vo nat ban va ló köz le ked te té se ese tén.

IV. Az 54.  § (5) be kez dé sé ben hi vat ko zott mel lék szol -
gál ta tá sok

a) hoz zá fé rés a táv köz lé si há ló zat hoz,

b) ki egé szí tõ in for má ci ók szol gál ta tá sa,

c) a vas úti jár mû mû sza ki vizs gá la ta.

2005. évi CLXXXIV.
tör vény

a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek
és egyéb közlekedési ese mé nyek szak mai

vizs gá la tá ról*

Az Or szág gyû lés a lé gi-, a vas úti és a ví zi köz le ke dés
biz ton sá gá nak ja ví tá sa, a bal ese tek szak mai ki vizs gá lá sá -
nak gyors vég re haj tá sa, to váb bá a jö võ be ni bal ese tek meg -
elõ zé se ér de ké ben – össz hang ban a köz le ke dé si bal ese tek
ki vizs gá lá sa tár gyá ban kö tött nem zet kö zi szerzõdések -
kel – a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A tör vény hatálya

1.  § (1) A tör vény ha tá lya a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
tén, il le tõ leg lég te ré ben (bel föl dön) be kö vet ke zett köz le -
ke dé si bal eset és egyéb köz le ke dé si ese mény szak mai
vizs gá la tá ra ter jed ki.

(2) Amennyi ben nem zet kö zi szer zõ dés el té rõ en nem
ren del ke zik, e tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén, il le tõ leg lég te rén kí vül
(kül föl dön) ma gyar lé gi jár mû vel, lé gi köz le ke dé si, va la -
mint a lé gi köz le ke dés sel össze füg gõ te vé keny ség gel kap -
cso lat ban be kö vet ke zett lé gi köz le ke dé si bal eset, repülõ -
esemény és lé gi köz le ke dé si rend el le nes ség szak mai vizs -
gá la tá ra is.

(3) Nem ter jed ki a tör vény ha tá lya
a) a ki zá ró lag ál la mi lé gi jár mû vel be kö vet ke zett lé gi -

köz le ke dé si bal eset tel, re pü lõ ese ménnyel és lé gi köz le ke -
dé si rend el le nes ség gel kap cso la tos szak mai vizs gá lat ra,

b) a ki zá ró lag a hon véd ség és a rend vé del mi szer vek
úszó lé te sít mé nye i vel va ló köz le ke dés so rán be kö vet ke zett 
köz le ke dé si bal ese tek és egyéb köz le ke dé si ese mé nyek
szak mai vizs gá la tá ra.

Értelmezõ rendelkezések

2.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:
a) köz le ke dé si bal eset: a lé gi köz le ke dé si bal eset, a sú -

lyos vas úti bal eset és a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset;
b) egyéb köz le ke dé si ese mény: a re pü lõ ese mény és a

 légiközlekedési rend el le nes ség, a vas úti bal eset, a vá rat lan 
vas úti ese mény és a rend kí vü li ha jó zá si ese mény;

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. de cem ber 19-i ülés nap ján
 fogadta el.

58 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1. szám



1. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 59

c) ha lá los bal eset: olyan bal eset, amely nek kö vet kez -
té ben a bal ese tet szen ve dõ sze mély a bal eset hely szí nén el -
ha lá lo zik;

d) ha lá los sé rü lés: olyan sú lyos sé rü lés, ame lyet va la ki 
bal eset so rán szen ved el, és amely nek kö vet kez té ben a bal -
ese tet kö ve tõ 30 na pon be lül el ha lá lo zik;

e) sú lyos sé rü lés: olyan sé rü lés, ame lyet va la ki bal eset
so rán szen ved el, és amely

ea) a sé rü lés tõl szá mí tott hét na pon be lül 48 órát meg -
ha la dó kór há zi ápo lást tesz szük sé ges sé, vagy

eb) csont tö rést okoz, ki vé ve az ujj-, láb ujj- és orr tö rést,
vagy

ec) olyan vá gott se bek kel jár, ame lyek sú lyos vér zést
vagy ideg-, izom-, il let ve ín sé rü lést okoz nak, vagy

ed) bel sõ szer vek sé rü lé sét okoz za, vagy
ee) má sod- vagy har mad fo kú égé si sé rü lé se ket, vagy a

test fe lü let több mint 5%-át érin tõ égé si sé rü lést okoz, vagy
ef) an nak kö vet kez mé nye, hogy a sé rült bi zo nyí tot tan

fer tõ zõ anya gok nak vagy ká ros su gár zás nak volt ki té ve;
f) lé gi köz le ke dé si bal eset: a re pü lés tar ta ma alatt be kö -

vet ke zett olyan ese mény, amely nek so rán
fa) va la ki meg hal vagy sú lyos sé rü lést szen ved
faa) a lé gi jár mû fe dél ze tén tar tóz kod va, vagy
fab) a lé gi jár mû bár mely ré szé vel va ló köz vet len érint -

ke zés kö vet kez té ben, be le ért ve a lé gi jár mû rõl le vált al kat -
ré sze ket is, vagy

fac) an nak kö vet kez té ben, hogy a su gár haj tó mû ki -
áram ló gáz su ga rá nak köz vet le nül volt ki té ve,
ki vé ve, ha a sé rü lé sei ter mé sze tes okok nak tu laj do nít ha -
tók, vagy azo kat ma ga vagy más sze mély okoz za, vagy ha
olyan jog el le ne sen uta zó sze mély sé rü lé sé rõl van szó, aki
az uta sok és a sze mély zet szá má ra ren de sen hoz zá fér he tõ
te rü le te ken kí vül rej tõz kö dik, vagy

fb) a lé gi jár mû olyan ká ro so dást, vagy szer ke ze ti hi bát
szen ved, amely

fba) a lé gi jár mû szer ke ze ti szi lárd sá gát, tel je sít mé nyét
vagy re pü lé si jel lem zõ it hát rá nyo san be fo lyá sol ja, és

fbb) ren des kö rül mé nyek kö zött a ká ro so dott al ko tó -
rész nagy ja ví tá sát vagy cse ré jét igé nyel né,
ki vé ve a haj tó mû hi ba vagy -ká ro so dás ese tét, ami kor a ká -
ro so dás csak a haj tó mû re, an nak bur ko la tá ra, vagy tar to zé -
ka i ra kor lá to zó dik, il let ve, ha a ká ro so dás ki zá ró lag a lég -
csa va rok ra, a szárny vé gek re, an ten nák ra, gu mik ra, a fé -
kek re, áram vo na la zó bur ko lat ra vagy a lé gi jár mû bo rí tá -
sán tör tént ki sebb hor pa dá sok ra és szórt lyu kak ra kor lá to -
zó dik, vagy

fc) a lé gi jár mû el tûnt vagy tel je sen hoz zá fér he tet len;
g) sú lyos re pü lõ ese mény: olyan re pü lõ ese mény,

amely nek kö rül mé nyei ar ra utal nak, hogy az f) pont sze rin -
ti bal eset be kö vet ke zé sé nek köz vet len ve szé lye állt fenn;

h) re pü lõ ese mény: a lé gi jár mû üze mel te té sé vel kap -
cso la tos, a re pü lés tar ta ma alatt be kö vet ke zett, bal eset nek
nem mi nõ sü lõ ese mény, amely az üze mel te tés biz ton sá gát
hát rá nyo san be fo lyá sol ja vagy be fo lyá sol hat ja;

i) lé gi köz le ke dé si rend el le nes ség: olyan – nem a re pü -
lés tar ta ma alatt be kö vet ke zett – mû kö dé si za var, hi ba,
 hiányosság vagy más sza bály ta lan kö rül mény, amely a re -

pü lés biz ton sá got be fo lyá sol hat ja vagy be fo lyá sol hat ta, de
amely nem oko zott bal ese tet vagy sú lyos re pü lõ ese ményt;

j) sú lyos vas úti bal eset: vo na tok össze üt kö zé se vagy
ki sik lá sa, amely leg alább egy ha lá los ál do zat tal, öt vagy
több sze mély sú lyos sé rü lé sé vel, il let ve a jár mû vek, az inf -
ra struk tú ra vagy a kör nye zet je len tõs (a hely szí nen meg ál -
la pít ha tó an leg alább 500 mil lió fo rin tos) ká ro so dá sá val
jár, va la mint más vas úti bal eset, amely nek nyil ván va ló ha -
tá sa van a vas út biz ton sá gi sza bá lyo zás ra vagy a biz ton ság
irá nyí tá sá ra;

k) vas úti bal eset: a vas utat – a he lyi vas út ki vé te lé vel –
mint sze mély szál lí tás ra és áru to váb bí tás ra szol gá ló kö tött -
pá lyás köz le ke dé si rend szert és an nak tar to zé ka it, a vas úti
pá lyát és an nak tar to zé ka it, az üze mi lé te sít mé nye ket és a
vas úti jár mû ve ket érin tõ, a vas úti köz le ke dés so rán be kö -
vet ke zõ

ka) sze mé lyi sé rü lés sel,

kb) je len tõs anya gi kár ral,

kc) a kör nye zet je len tõs szennye zé sé vel,

kd) a vas úti köz le ke dés biz ton sá gá nak ve szé lyez te té sé -
vel, vagy

ke) a vas úti rend szer üze mel te té sé nek je len tõs meg za -
va rá sá val já ró

ese mény (pl. üt kö zés, ki sik lás, bal eset vas úti át já ró ban,
moz gó jár mû okoz ta sze mé lyi sé rü lés, tû ze set);

l) vá rat lan vas úti ese mény: a sú lyos vas úti bal ese ten és
a vas úti bal ese ten kí vül min den olyan ese mény, amely a
vo na tok üze mel te té sét és az üze mel te tés biz ton sá gát ká ro -
san érin ti;

m) sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset: a ví zi köz le ke dé si te -
vé keny ség foly ta tá sa so rán be kö vet ke zett üt kö zés, tû ze set
vagy más ese mény, amely ha jó mû ve let kép te len né vá lá sá -
val, úszó lé te sít mény sta bi li tá sá nak vagy úszó ké pes sé gé -
nek rész le ges vagy tel jes el vesz té sé vel jár, és együtt jár:

ma) a ha jó út tel jes, il let ve rész le ges el zá rá sá val,

mb) az úszó lé te sít mény el tû né sé vel,

mc) ha lá los bal eset vagy ha lá los sé rü lés be kö vet ke zé -
sé vel,

md) a ví zi út mû tár gya i nak, il let ve a ví zi utat ke resz te zõ
mû tár gyak úszó lé te sít ménnyel tör té nõ meg ron gá lá sá val,
azok üzem ké pes sé gé nek rész le ges vagy tel jes elveszté -
sével;

n) rend kí vü li ha jó zá si ese mény: a sú lyos ví zi köz le ke -
dé si bal ese ten kí vül min den olyan ese mény, amely a ví zi -
köz le ke dés biz ton sá gát érin ti;

o) vizs gá ló bi zott ság: a bal eset vizs gá la tá ra fel kért bi -
zott ság vagy szak mai ki vizs gá ló;

p) re pü lés tar ta ma:

pa) ej tõ er nyõs ug rás, bal lon nal, vagy láb ról in du ló lé -
gi jár mû vel tör té nõ re pü lés ki vé te lé vel az az idõ tar tam,
amely ak kor kez dõ dik, ami kor az el sõ sze mély a re pü lés
szán dé ká val a lé gi jár mû fe dél ze té re lép és ak kor vég zõ dik, 
ami kor a lé gi jár mû fe dél ze tét az utol só ilyen sze mély el -
hagy ta,



pb) ej tõ er nyõs ug rás ese tén ak kor kez dõ dik, ami kor az
ug ró az ej tõ er nyõs ug rás cél já ból az ej tõ er nyõt fel csa tol ja
és ad dig tart, amíg az ej tõ er nyõt le csa tol ja ma gá ról,

pc) bal lon nal tör té nõ re pü lés ese tén a bal lon gáz- vagy
me leg fel töl té sé vel kez dõ dik, és ak kor vég zõ dik, ami kor a
föl det érést kö ve tõ meg ál lás után az utol só sze mély is el -
hagy ta an nak ko sa rát vagy gon do lá ját,

pd) láb ról in du ló re pü lés ese tén ak kor kez dõ dik, ami -
kor a lé gi jár mû ve ze tõ je a re pü lés szán dé ká val a fel füg -
gesz tõ rend szert ma gá ra csa tol ja és ad dig tart, amíg a lé gi -
jár mû ve ze tõ je a lé gi jár mû re pü lés re kész ál la po tát meg -
szün te ti;

q) biz ton sá gi aján lás: a Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve -
zet ál tal a szak mai vizs gá lat so rán szer zett ada tok alap ján,
a köz le ke dé si bal ese tek és egyéb köz le ke dé si ese mé nyek
meg elõ zé se cél já ból tett ja vas lat.

II. Fejezet

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET

A Közlekedésbiztonsági Szervezet jogállása és szervezete

3.  § (1) A Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet (a továb -
biak ban: Szer ve zet) – e tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint – a bal ese tek meg elõ zé se ér de ké ben el vég zi a köz le ke -
dé si bal ese tek és az egyéb köz le ke dé si ese mé nyek füg get -
len szak mai vizs gá la tát, gyûj ti, elem zi a köz le ke dé si bal -
ese tek kel és az egyéb köz le ke dé si ese mé nyek kel kap cso -
la tos in for má ci ó kat, biz ton sá gi aján lá so kat dol goz ki.

(2) A Szer ve zet ön ál ló fel adat tal és ha tás kör rel ren del -
ke zõ, or szá gos ille té kességû, köz pon ti köz igaz ga tá si ha tó -
ság, ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv. A Szer ve zet
költ ség ve té se a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter (a továb -
biak ban: mi nisz ter) ál tal ve ze tett mi nisz té ri um fe je ze tén
be lül ön ál ló cí met ké pez.

(3) A Szer ve zet a pol gá ri ki vizs gá ló szerv (Pol gá ri
 Légiközlekedés-biztonsági Szer ve zet) jog utód ja.

(4) A Szer ve zet ala pí tó ja a mi nisz ter. A mi nisz ter ki ad ja 
a Szer ve zet ala pí tó ok ira tát.

(5) A Szer ve zet fel ügye le tét a mi nisz ter lát ja el, fel -
ügye le ti jog kö re a kö vet ke zõk re ter jed ki:

a) jó vá hagy ja a Szer ve zet szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály za tát,

b) el len õr zi, hogy a Szer ve zet mû kö dé se meg fe lel-e a
jog sza bá lyok ban és a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat -
ban fog lal tak nak,

c) gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat a Szer ve zet fõ igaz -
ga tó ja és he lyet te se fe lett.

(6) A Szer ve zet, an nak fõ igaz ga tó ja, he lyet te se és a
Szer ve zet más köz tiszt vi se lõ je jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott fel adat kör ében – ide nem ért ve az (5) be kez dés ben
meg ha tá ro zott fel ügye le ti jo gok gya kor lá sá ból ere dõ fel -
ada to kat – nem uta sít ha tó.

(7) A Szer ve zet füg get len min den olyan sze mély tõl és
szer ve zet tõl, aki nek vagy amely nek ér de kei a ki vizs gá ló
szer ve zet fel ada ta i val üt köz nek, így kü lö nö sen:

a) a jár mû vek for ga lom ba he lye zé sét, üze mel te té sét, és 
kar ban tar tá sát en ge dé lye zõ, és an nak el len õr zé sét vég zõ
lé gi-, ví zi- és vas úti köz le ke dé si ha tó sá gok tól,

b) a jár mû ve ze tõi en ge dé lyek ki adá sá ra ille té kes ha tó -
sá gok tól,

c) a lé gi for ga lom és a ví zi út for gal má nak irá nyí tá sát
vég zõ szer ve zet tõl,

d) a köz le ke dé si inf ra struk tú rát üze mel te tõ szer ve ze -
tek tõl,

e) a köz le ke dé si tár sa sá gok tól,
f) a vas úti díj sza bás meg ha tá ro zá sá ért és a me net vo nal

el osz tá sá ért (ki je lö lé sé ért) fe le lõs szer ve ze tek tõl,
g) a vas úti köz le ke dés rõl  szóló tör vény sze rin ti be je -

len tett szer ve ze tek tõl,
h) a biz ton sá gi ha tó ság tól,
i) a töb bi vas úti sza bá lyo zó szer ve zet tõl.

(8) A Szer ve zet köz tiszt vi se lõ je nem le het a (7) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott szer vek és gaz dál ko dó szer ve ze tek
köz tiszt vi se lõ je, ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, tu laj do no sa, al -
kal ma zott ja vagy egyéb mun ka vál la ló ja.

(9) A (8) be kez dés ben fog lal ta kon túl a fõ igaz ga tó és
he lyet te se nem le het a (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott
szer vek és gaz dál ko dó szer ve ze tek köz tiszt vi se lõ jé nek,
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jé nek, tu laj do no sá nak, al kal ma zott já -
nak vagy egyéb mun ka vál la ló já nak kö ze li hoz zá tar to zó ja
[Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény
685.  § b) pont].

4.  § (1) A Szer ve zet 24 órás fo lya ma tos bal ese ti ügye -
le ti szol gá la tot tart fenn a köz le ke dé si bal ese tek rõl, és az
egyéb köz le ke dé si ese mé nyek rõl  szóló be je len té sek fo ga -
dá sá ra, a szük sé ges je len té sek és in téz ke dé sek megtéte -
lére.

(2) Amennyi ben az ese mény kap csán ha tó sá gi, sza bály -
sér té si vagy bün te tõ el já rás is in dul, a vizs gá la ti cse lek mé -
nyek ezen el já rá sok kal pár hu za mo san is le foly tat ha tók.
Köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás a szak mai vizs gá la tot nem
aka dá lyoz hat ja.

(3) A szak mai vizs gá lat a bün te tõ el já rás le foly ta tá sát
nem aka dá lyoz hat ja.

(4) A köz le ke dé si bal eset tel és az egyéb köz le ke dé si
ese ménnyel kap cso lat ban in dult szak mai vizs gá lat, va la -
mint más köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás, sza bály sér té si és
bün te tõ el já rás so rán a Szer ve zet, a ha tó sá gok és az el já ró
szer vek az együtt mû kö dés ér de ké ben egy mást meg ke res -
he tik.

5.  § (1) E tör vény el té rõ ren del ke zé sé nek hi á nyá ban a
köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügy nek nem mi nõ sü lõ szak mai
vizs gá lat ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás
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ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény
(a továb biak ban: Ket.) sza bá lyai meg fele lõen al kal ma zan -
dók.

(2) A szak mai vizs gá lat tal érin tett sze mé lyek nem mi -
nõ sül nek ügy fél nek, õket az el já rás egyéb részt ve võ jé nek
jog ál lá sa il le ti meg.

(3) A szak mai vizs gá la tot a Szer ve zet zá ró je len tés sel fe -
je zi be. A zá ró je len tés kö te le zõ erõ vel nem bír, el le ne jog -
or vos la ti el já rás nem kez de mé nyez he tõ, a zá ró je len tés te -
kin te té ben a Ket. VIII. fe je ze te nem al kal maz ha tó.

(4) A szak mai vizs gá lat so rán ho zott vég zé sek el len fel -
leb be zés nek he lye nincs, azok köz vet le nül a bí ró ság elõtt
tá mad ha tók meg.

(5) A fõ igaz ga tó és he lyet te se, va la mint a Szer ve zet
köz tiszt vi se lõi köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak ke let ke zé sé -
re és jog ál lá sá ra a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.) ren del ke zé sei
irány adók.

6.  § (1) A Szer ve zet fõ igaz ga tó ját és he lyet te sét hat -
éves idõ tar tam ra a mi nisz ter ne ve zi ki és men ti fel.

(2) A Szer ve zet fõ igaz ga tó ját, il let ve he lyet te sét a ha tá -
ro zott idõ tar tam le jár ta elõtt a mi nisz ter fel ment he ti, ha a
tiszt sé gé vel va ló össze fér he tet len sé gét 30 na pon be lül
nem szün tet te meg, il let ve tiszt sé gé nek el lá tá sá ra tar tó san
al kal mat lan ná vált. A fel men tés re egye bek ben a Ktv. ren -
del ke zé se it kell al kal maz ni.

(3) A Szer ve zet fõ igaz ga tó ja
a) a jog sza bá lyok nak és a szak mai kö ve tel mé nyek nek

meg fele lõen ve ze ti a Szer ve ze tet;
b) meg ál la pít ja a Szer ve zet szer ve ze ti és mû kö dé si sza -

bály za tát;
c) gya ko rol ja a Szer ve zet köz tiszt vi se lõi fe lett a mun -

kál ta tói jo go kat, amennyi ben más jog sza bály el té rõ en nem 
ren del ke zik;

d) irá nyít ja a Szer ve zet gaz dál ko dá sát;
e) kép vi se li a Szer ve ze tet;
f) el ren de li az e tör vény ha tá lya alá tar to zó köz le ke dé si

bal ese tek és sú lyos re pü lõ ese mé nyek szak mai vizs gá la tát,
to váb bá el ren del he ti az egyéb köz le ke dé si ese mény szak -
mai vizs gá la tát;

g) min den év ben – a mi nisz ter út ján – leg ké sõbb
 augusztus hó nap ban be szá mol a Kor mány nak az elõ zõ év -
ben a Szer ve zet ál tal vizs gált bal ese tek oka i nak fel tá rá sa
so rán szer zett ta pasz ta la tok ról, a köz le ke dés biz ton sá gát
érin tõ fo lya ma tok ról és a köz le ke dés biz ton ság ál la po tá ról;

h) kap cso la tot tart fenn a Szer ve zet te vé keny sé gét érin -
tõ nem zet kö zi szer ve ze tek kel;

i) el lát ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lye ket jog sza -
bály a ha tás kö ré be utal.

(4) A (3) be kez dés g) pont já ban meg je lölt be szá mo lót
köve tõen – leg ké sõbb szep tem ber 30-áig – a Szer ve zet a
hon lap ján köz zé te szi az elõ zõ év ben vég zett vizs gá la tok -
ról, a ki adott biz ton sá gi aján lá sok ról és a ko ráb ban ki adott

biz ton sá gi aján lá sok kal össz hang ban vég re haj tott in téz ke -
dé sek rõl ké szí tett be szá mo ló ját, és azt az Eu ró pai Bi zott -
ság, va la mint az Eu ró pai Vas úti Ügy nök ség ré szé re meg -
kül di.

A Szervezet hatásköre és feladatai

7.  § (1) A Szer ve zet:
a) ki vizs gál ja
aa) a bel föl dön be kö vet ke zett lé gi köz le ke dé si bal ese -

te ket és sú lyos re pü lõ ese mé nye ket,
ab) a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal ese te ket,
ac) a sú lyos vas úti bal ese te ket,
ad) az 1.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott lé gi köz le -

ke dé si bal ese te ket és sú lyos re pü lõ ese mé nye ket, ha a lé gi -
köz le ke dé si bal eset, sú lyos re pü lõ ese mény hely szí ne sze -
rint ille té kes ki vizs gá ló szerv nem foly tat vizs gá la tot;

b) ki vizs gál hat ja azo kat az egyéb köz le ke dé si ese mé -
nye ket, ame lyek meg íté lé se sze rint

ba) más kö rül mé nyek kö zött köz le ke dé si bal eset hez
ve zet het tek vol na,

bb) a köz le ke dé si rend szer egé sze szem pont já ból je len -
tõs ség gel bí ró ese mény so ro zat ré szét ké pe zik,

bc) a köz le ke dés biz ton ság ra eu ró pai kö zös sé gi szin ten
gya ko rol nak ha tást,

bd) a vizs gá la tot az inf ra struk tú ra üze mel te tõi, a köz le -
ke dé si tár sa sá gok, a biz ton sá gi ha tó sá gok, to váb bá nem -
zet kö zi együtt mû kö dés ke re té ben az Eu ró pai Unió más
tag ál la má nak bal eset vizs gá ló szer ve ze tei ké rik;

c) a köz le ke dé si bal eset és az egyéb köz le ke dé si ese -
mény sú lyos sá gá nak és jel le gé nek meg fe le lõ for má ban zá -
ró je len tést ké szít;

d) a köz le ke dé si bal ese tek és az egyéb köz le ke dé si ese -
mé nyek meg elõ zé se ér de ké ben ja vas la tot tesz a jog sza -
bály elõ ké szí tõ jé nek, va la mint biz ton sá gi aján lást tesz a
köz le ke dé si tár sa sá gok nak, a köz le ke dé si inf ra struk tú ra és 
jár mû vek üze mel te tõ i nek, to váb bá más ha tó sá gok nak;

e) a lé gi köz le ke dé si bal ese tek, re pü lõ ese mé nyek és lé -
gi köz le ke dé si rend el le nes sé gek nyil ván tar tá sá ra, ér té ke lé -
sé re, fel dol go zá sá ra adat bá zist hoz lét re;

f) fo lya ma tos vé le mény- és ta pasz ta lat cse rét foly tat
más or szá gok szer ve ze te i vel, to váb bá a nem zet kö zi szer -
ve ze tek kel kö zös vizs gá la ti mód sze rek ki dol go zá sa, a biz -
ton sá gi aján lá sok meg va ló sí tá sá nak fi gye lem mel kí sé ré sé -
re szol gá ló kö zös el vek meg fo gal ma zá sa és azok nak a mû -
sza ki és tu do má nyos fej lõ dés hez va ló hoz zá iga zí tá sa cél -
já ból.

(2) A Szer ve zet az (1) be kez dés e) pont já ban meg je lölt
adat bá zis ban tart ja nyil ván a lé gi köz le ke dé si bal eset re, a
sú lyos re pü lõ ese mény re és a lé gi köz le ke dé si rend el le nes -
ség re vo nat ko zó be je len té sek alap ján in dí tott szak mai
vizs gá lat so rán az e tör vénnyel össz hang ban bir to ká ba ke -
rült ada to kat. Az adat bá zis ban tá rol ja to váb bá a lé gi köz le -
ke dé si ha tó ság ál tal össze gyûj tött, ér té kelt, a lé gi köz le ke -
dés biz ton sá gát ve szé lyez te tõ, a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott lé gi köz le ke dés vé del mi jel le gû ese mé nyek -



re vo nat ko zó ada to kat is. Az adat bá zis ban rög zí tett ada tok
ki zá ró lag az e tör vény ben meg ha tá ro zott cé lok ra hasz nál -
ha tók fel.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat bá zis ból a
Szer ve zet sze mé lyes és kü lön le ges ada to kat nem tar tal ma -
zó adat bá zist hoz lét re, az Eu ró pai Bi zott ság és az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál la -
mok (a továb biak ban: EGT-ál la mok) kö zöt ti, to váb bá
nem zet kö zi szer zõ dés ben elõ írt adat cse ré hez szük sé ges
mér ték ben.

(4) A Szer ve zet a (3) be kez dés ben meg je lölt adat bá zis -
ban rög zí tett ada to kat az Eu ró pai Bi zott ság és az EGT-
 államok ren del ke zé sé re bo csát ja, il let ve tel je sí ti az egyéb
nem zet kö zi adat szol gál ta tá si kö te le zett sé ge ket.

III. Fejezet

A BALESETEK VIZSGÁLATA

A szakmai vizsgálat alapelvei

8.  § (1) A szak mai vizs gá lat a köz le ke dé si bal eset és az
egyéb köz le ke dé si ese mény oká nak meg ál la pí tá sá ra irá -
nyul, a jö võ be ni köz le ke dé si bal ese tek és egyéb köz le ke -
dé si ese mé nyek meg elõ zé se ér de ké ben. A szak mai vizs gá -
lat nem irá nyul hat a vét kes ség vagy fe le lõs ség, il let ve jog
vagy kö te le zett ség meg ál la pí tá sá ra.

(2) A szak mai vizs gá lat nem érin ti a köz le ke dé si bal eset 
és az egyéb köz le ke dé si ese mény vizs gá la tá ban részt ve võ
más ha tó ság fel adat- és ha tás kö rét.

A szakmai vizsgálatra vonatkozó általános szabályok

9.  § (1) A Szer ve zet a tény ál lás meg ál la pí tá sa ke re té -
ben – szük ség ese tén a töb bi köz igaz ga tá si ha tó ság gal
egyez te tett mó don, a bün te tõ el já rást nem aka dá lyoz va –
jo go sult kü lö nö sen ar ra, hogy

a) ha la dék ta la nul és aka dály ta la nul (Ket. 57.  §) – az
ese mény vizs gá la tá ra kü lön jog sza bály alap ján jo go sult
más ha tó sá gok kal egy ide jû leg is – hoz zá fér hes sen a köz le -
ke dé si bal eset, a re pü lõ ese mény, a lé gi köz le ke dé si rend el -
le nes ség és a vá rat lan vas úti ese mény hely szí né hez, a jár -
mû höz, an nak ra ko má nyá hoz vagy ron csá hoz, a köz le ke -
dé si jár mû höz kap cso ló dó inf ra struk tú rá hoz, a for ga lom -
irá nyí tó és jel zõ be ren de zé sek hez;

b) azon nal meg kezd hes se a hely szí nen ta lál ha tó bi zo -
nyí té kok rög zí té se mel lett a ma rad vá nyok és a roncs da ra -
bok vagy al kat ré szek, vas úti inf ra struk tú ra ele mek el len õr -
zött el tá vo lí tá sát vizs gá la ti vagy elem zé si cé lok ra;

c) azon nal hoz zá fér hes sen a fe dél ze ti adat rög zí tõk és
egyéb fel vé te lek tar tal má hoz, és szak mai vizs gá la tá hoz
azo kat, azok tar tal mát fel hasz nál has sa, hoz zá fér hes sen a

szó be li üze ne te ket és a for ga lom irá nyí tó és jel zõ rend szer
mû kö dé sét rög zí tõ be ren de zé sek hez és hasz nál has sa
 azokat;

d) hoz zá fér hes sen az ál do za tok tes té nek vizs gá la tá ból
szár ma zó ered mé nyek hez, il let ve az azok ból vett min ták -
hoz;

e) azon nal hoz zá fér hes sen a jár mû üze mel te té sé ben
részt ve võ sze mé lyek egész ség ügyi vizs gá la ti ered mé nye i -
hez, il let ve a be lõ lük vett min ták hoz;

f) aka dály ta la nul hoz zá jus son az ügy re vo nat ko zó min -
den olyan in for má ci ó hoz vagy rög zí tett adat hoz, amely a
jár mû tu laj do no sá nak, üze mel te tõ jé nek vagy gyár tó já nak,
va la mint a köz le ke dést vagy az inf ra struk tú ra üze mel te té -
sét fel ügye lõ ha tó sá gok ren del ke zé sé re áll;

g) hoz zá fér hes sen a köz le ke dé si inf ra struk tú ra mû köd -
te tõ je, az érin tett köz le ke dé si tár sa sá gok és az üzem ben
tar tó biz ton sá gi szer ve ze té nek és a köz le ke dé si ha tó sá gok
bir to ká ban lé võ lé nye ges in for má ci ó hoz vagy fel jegy zés -
hez;

h) a hely szí nen je len lé võ ta nú kat azon nal meghall -
gassa;

i) be te kint sen va la mennyi irat ba – amely a köz le ke dé si
bal eset ben és az egyéb köz le ke dé si ese mény ben részt ve võ 
jár mû re, an nak üze mel te tõ jé re, va la mint a köz le ke dé si inf -
ra struk tú rá ra, an nak üze mel te tõ jé re vo nat ko zik – azok ról
má so la tot ké szít sen, il le tõ leg má so la tot kér jen.

(2) A Szer ve zet az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott jo go -
sult sá gát a vizs gá ló bi zott sá ga vagy szak mai ki vizs gá ló ja
út ján gya ko rol ja.

(3) A szak mai vizs gá lat tal oko zott ká rért kár ta la ní tás -
nak van he lye.

A szakmai vizsgálat megindítása

10.  § (1) Aki – ide ért ve a Szer ve ze tet is – köz le ke dé si
bal ese tet ész lel, kö te les azt ha la dék ta la nul a rend õrségnek
be je len te ni. A rend õrség ha la dék ta la nul ér te sí ti azo kat a
szer ve ket, ame lyek fel adat kö ré be tar to zik a köz le ke dé si
bal eset kö vet kez té ben ve szély be ke rült sze mé lyek ré szé re
se gít ség nyúj tá sa, az élet- és va gyon biz ton ság vé del me, a
köz le ke dé si bal eset szak mai vizs gá la ta.

(2) A köz le ke dé si bal eset ben részt ve võ jár mû sze mély -
ze te, a jár mû vek üze mel te tõi, il let ve üzem ben tar tói, az
érin tett köz le ke dé si inf ra struk tú ra üze mel te tõi, to váb bá a
köz le ke dé si bal eset ki vizs gá lá sát vég zõ más ha tó sá gok ha -
la dék ta la nul kö te le sek je len te ni a Szer ve zet nek a be kö vet -
ke zett köz le ke dé si bal ese tet vagy az egyéb köz le ke dé si
ese ményt a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott adat tar ta -
lom mal. A be je len té si kö te le zett ség ki ter jed a ma gyar lé gi -
jár mû vel kül föl dön be kö vet ke zett lé gi köz le ke dé si bal eset -
re, re pü lõ ese mény re vagy lé gi köz le ke dé si rend el le nes ség -
re, il let ve az úszó lé te sít ményt kül föl dön ért bal eset re.
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(3) A szak mai vizs gá lat ki zá ró lag hi va tal ból in dul meg.
A be je len tés nem mi nõ sül ké re lem nek. A be je len tõ – ab -
ban az eset ben is, ha ha tó ság a be je len tõ – az el já rás egyéb
részt ve võ jé nek mi nõ sül.

(4) Amennyi ben

a) a lé gi jár mû vagy a re pü lõ tér üzem ben tar tó ja,

b) lé gi for gal mi szol gá la tot, il let ve a föl di ki szol gá lás -
sal kap cso la tos fel ada tot el lá tó sze mély,

c) a lé gi jár mû sze mély ze te,

d) a lé gi jár mû vagy an nak bár mely fel sze re lé se vagy
al kat ré sze ter ve zé sé vel, gyár tá sá val, kar ban tar tá sá val
vagy mó do sí tá sá val fog lal ko zó sze mély,

e) a lé gi jár mû vagy an nak bár mely fel sze re lé se vagy al -
kat ré sze kar ban tar tá si cé lú át vizs gá lá sá ról vagy üzem be
he lye zé sé rõl  szóló iga zo lást alá író sze mély,

f) a lé gi na vi gá ci ós be ren de zé sek te le pí té sé vel, mó do -
sí tá sá val, kar ban tar tá sá val, ja ví tá sá val, nagy ja ví tá sá val,
re pü lé si pró bá já val vagy el len õr zé sé vel kap cso la tos fel -
ada tot el lá tó sze mély

a fel ada ta el lá tá sa so rán a lé gi köz le ke dé si bal eset rõl, re pü -
lõ ese mény rõl, il let ve lé gi köz le ke dé si rend el le nes ség rõl
sze rez tu do mást, kö te les azt ha la dék ta la nul je len te ni a
Szer ve zet nek.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti je len té si kö te le zett ség alá
esõ lé gi köz le ke dé si rend el le nes sé gek tá jé koz ta tó jel le gû
fel so ro lá sát kü lön jog sza bály ál la pít ja meg. A be je len tõt
mun kál ta tó ja ré szé rõl – be je len té se  miatt – nem ér he ti hát -
rány.

(6) A Szer ve zet ha la dék ta la nul vissza iga zol ja a be je len -
tés vé te lét, és a bal ese ti ügye le ti szol gá lat se gít sé gé vel
meg te szi a vizs gá lat meg kez dé sé hez szük sé ges in téz ke dé -
se ket. A fõ igaz ga tó a be je len tést köve tõen – a Szer ve zet
7.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott vizs gá -
la ti kö te le zett sé ge ese tén – ha la dék ta la nul írás ban ki je lö li
a vizs gá ló bi zott ság tag ja it. A 7.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott egyéb köz le ke dé si ese mé nyek 
ese té ben a vizs gá ló bi zott ság fel ál lí tá sa ké sõb bi idõ pont -
ban is meg tör tén het.

(7) Amennyi ben a köz le ke dé si bal eset, il let ve a vas úti
bal eset szom szé dos ál lam te rü le tét érin ti, a Szer ve zet ha la -
dék ta la nul ér te sí ti a ha tár õr ség te rü le ti leg ille té kes szer vét.

(8) A vizs gá ló bi zott ság leg alább két tag ból áll. A bi zott -
ság tag ja it a fõ igaz ga tó írás ban je lö li ki a vizs gá lat le foly -
ta tá sá ra, egy ide jû leg ki je lö li a szak mai vizs gá lat meg szer -
ve zé sé vel, vég re haj tá sá val és fel ügye le té vel meg bí zott
vizs gá lat ve ze tõt. A bi zott ság mun ká já ban va ló rész vé tel re
a Szer ve zet köz tiszt vi se lõ in kí vül más, a szak mai vizs gá lat 
le foly ta tá sá ra – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott –
szak ér te lem mel ren del ke zõ sze mély is igény be ve he tõ.
A vizs gá lat ve ze tõ je a Szer ve zet köz tiszt vi se lõ je. Nem sú -
lyos re pü lõ ese mény, re pü lõ ese mény, lé gi köz le ke dé si
rend el le nes ség vagy vá rat lan vas úti ese mény ese tén a vizs -
gá lat ra a Szer ve zet köz tiszt vi se lõi kö zül – vizs gá ló bi zott -
ság he lyett – szak mai ki vizs gá ló is ki je löl he tõ. A szak mai

ki vizs gá ló a vizs gá ló bi zott ság fel ada ta it lát ja el és gya ko -
rol ja jo ga it.

(9) A vizs gá ló bi zott ság a ki je lö lést köve tõen ha la dék ta -
la nul meg kez di a szak mai vizs gá la tot.

(10) Sú lyos vas úti bal eset ese tén – il let ve, amennyi ben a 
Szer ve zet úgy dönt, hogy vas úti bal eset tel vagy vá rat lan
vas úti ese ménnyel kap cso lat ban vizs gá la tot in dít – a fõ -
igaz ga tó a szak mai vizs gá lat meg in dí tá sá ról egy hé ten be -
lül tá jé koz tat ja az Eu ró pai Vas úti Ügy nök sé get. A tá jé koz -
ta tás tar tal maz za a bal eset dá tu mát, ide jét és he lyét, va la -
mint an nak jel le gét és kö vet kez mé nye it a ha lá los ál do za -
tok, sze mé lyi sé rü lé sek és anya gi ká rok te kin te té ben.

(11) Amennyi ben a köz le ke dé si bal eset, il let ve az egyéb 
köz le ke dé si ese mény ka to nai szál lít mányt érint, a fõ igaz -
ga tó a Ma gyar Hon véd sé get ér te sí ti. A szak mai vizs gá lat -
ban a Ma gyar Hon véd ség kép vi se lõ je meg fi gye lõ ként
részt ve het.

(12) Amennyi ben a köz le ke dé si bal eset ben, il let ve az
egyéb köz le ke dé si ese mény ben ál la mi lé gi jár mû, vagy a
hon véd ség és a rend vé del mi szer vek úszó lé te sít mé nyei is
érin tet tek, a fõ igaz ga tó a Ma gyar Hon véd sé get, il let ve a
rend vé del mi szer ve ket ér te sí ti. A szak mai vizs gá lat ban a
Ma gyar Hon véd ség, il let ve az érin tett rend vé del mi szerv
kép vi se lõ je meg fi gye lõ ként részt ve het.

(13) A (11) és (12) be kez dés sze rin ti meg fi gye lõ a vizs -
gá ló bi zott ság gal, il let ve a szak mai ki vizs gá ló val együtt le -
het je len a vizs gá la ti cse lek mé nyek nél, és gya ko rol hat ja
irat be te kin té si jo gát, jo go sult to váb bá ar ra, hogy in dít vá -
nyoz za kér dés fel té te lét ta nú hoz, il let ve szak ér tõ höz, to -
váb bá jo go sult nyi lat ko za tot ten ni.

A helyszín biztosítása

11.  § (1) A hely szín biz to sí tá sá ról, ha tár te rü le ten a ha -
tár õr ség te rü le ti leg ille té kes szer vé vel együtt mû kö dés ben

a) lé gi köz le ke dé si bal eset ese té ben a rend õrség, re pü -
lõ ese mény ese té ben a lé gi jár mû pa rancs no ka, aka dá lyoz -
ta tá sa ese tén a lé gi jár mû sze mély ze te, il let ve a lé gi jár mû
üzem ben tar tó ja,

b) sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset ese té ben az úszó lé te -
sít mény ve ze tõ je, aka dá lyoz ta tá sa ese tén a sze mély zet, il -
let ve a bal eset hely szí né re ér ke zé sét köve tõen a rend õrség,

c) sú lyos vas úti bal eset ese té ben a rend õrség
gon dos ko dik.

(2) A bal ese ti ügye le ti szol gá lat a tu do má sá ra ju tott
köz le ke dé si bal eset tel, re pü lõ ese ménnyel vagy vá rat lan
ese ménnyel kap cso lat ban – a hely szí nen már meg tett in -
téz ke dé sek figye lembe véte lével, amennyi ben ez szük sé -
ges – kez de mé nye zi a hely szín biz to sí tá sát.

(3) A hely szín biz to sí tá sát – ha eb ben sé rü lé se nem aka -
dá lyoz za – az ille té kes szer vek hely szín re ér ke zé sé ig

a) a lé gi jár mû pa rancs no ka vagy sze mély ze te, il let ve a
re pü lõ té ri szol gá la tok ve ze tõ je,



b) vas úti bal eset ese tén a bal eset tel érin tett te rü let tu laj -
do no sa (ke ze lõ je, hasz ná ló ja) vagy an nak al kal ma zott ja,
va la mint a vo nat sze mély ze te,

c) az úszó lé te sít mény ve ze tõ je vagy tiszt je

lát ja el.

(4) Sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset ese té ben, ha az a ha -
jó út tel jes vagy rész le ges el zá rá sát okoz za, vagy sú lyos ví -
zi köz le ke dé si bal eset tel érin tett úszó lé te sít ményt az el -
süllye dés ve szé lye fe nye ge ti, ha la dék ta lan in téz ke dés ként
a ha jó út fel sza ba dí tá sát meg kell kez de ni olyan mér ték -
ben, hogy a ha jó út ban a ví zi köz le ke dés rend je mi e lõbb
hely re áll has son, il let ve az úszó lé te sít ményt meg fe le lõ mó -
don biz ton ság ba kell he lyez ni.

(5) A lé gi köz le ke dé si bal eset, a sú lyos re pü lõ ese mény,
a re pü lõ ese mény, il let ve a sú lyos vas úti köz le ke dé si bal -
eset hely szí né nek meg bon tá sá ra ha laszt ha tat lan el já rá si
cse lek mény tõl, il let ve kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott 
ki vé tel tõl el te kint ve a vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ jé nek hoz -
zá já ru lá sa szük sé ges.

(6) A lé gi köz le ke dé si bal eset és a sú lyos re pü lõ ese mény 
hely szí nét a vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ jé nek meg ér ke zé sé ig
a rend õrséggel kö tött meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott
idõ tar ta mig, de leg alább a rend õrség hely szín re ér ke zé sé -
tõl szá mí tott négy óra idõ tar ta mig a rend õrség biz to sít ja.

(7) A hely szín ere de ti ál la pot ban va ló meg õr zé sé tõl ki -
zá ró lag ak kor le het el te kin te ni, ha azt sze mé lyek éle té nek,
tes ti ép sé gé nek vé del me, ka taszt ró fa hely zet fel szá mo lá sá -
hoz nél kü löz he tet len azon na li in téz ke dé sek, va la mint ha -
laszt ha tat lan el já rá si cse lek mé nyek in do kol ják; ilyen ese -
tek ben is ki zá ró lag a men tés hez szük sé ges vál toz ta tá so kat
sza bad vég re haj ta ni.

(8) Amennyi ben a hely szín ka to nai lé te sít mény te rü le te, 
vagy õr zött ka to nai szál lít mány, a hely szín, il let ve a szál -
lít mány õr zé sé rõl és vál to zat la nul ha gyá sá ról az ille té kes
ka to nai szerv gon dos ko dik.

(9) A hely szín õr zé sét és an nak idõ tar ta mát a szak mai
vizs gá lat ve ze tõ jé nek az ille té kes rend õri, ka to nai szer -
vek kel – ha tár te rü le te ken a ha tár õr ség te rü le ti leg ille té kes
szer vé vel is – egyez tet ni kell.

(10) A Szer ve zet, il let ve a vizs gá ló bi zott ság a le he tõ
leg rö vi debb idõn be lül be fe je zi a hely szí ni szem lét a köz -
le ke dés za var ta lan sá gá nak mi e lõb bi hely re ál lí tá sa érde -
kében.

A bizonyítékok megõrzése

12.  § A Szer ve zet a ren del ke zé sé re ál ló bi zo nyí té ko kat
er re al kal mas mó don be ren de zett, el kü lö ní tett és az il le -
ték te le nek elõl el zárt he lyen õr zi meg. A meg õr zés so rán a
Szer ve zet gon dos ko dik a bi zo nyí té kok azo no sít ha tó sá gá -
ról és meg vál toz tat ha tat lan sá gá ról.

A szakmai vizsgálatban részt vevõ személyek

13.  § A vizs gá ló bi zott ság tag ja, il let ve szak mai ki vizs -
gá ló nem le het az, aki

a) érin tett a köz le ke dé si bal eset ben vagy az egyéb köz -
le ke dé si ese mény ben, va la mint an nak kö ze li hoz zá tar to -
zó ja [Ptk. 685.  § b) pont],

b) el járt a köz le ke dé si bal eset vagy az egyéb köz le ke -
dé si ese mény tár gyá ban in dult más ha tó sá gi, sza bály sér té -
si vagy bün te tõ el já rás ban, to váb bá

c) az a sze mély, akit a köz le ke dé si bal ese tet, az egyéb
köz le ke dé si ese ményt ha tó sá gi, sza bály sér té si vagy bün te -
tõ el já rás ke re té ben vizs gá ló más ha tó ság a vizs gá lat ba
szak ér tõ ként be vont,

d) aki tõl a köz le ke dé si bal eset vagy az egyéb köz le ke -
dé si ese mény tár gyi la gos vizs gá la ta egyéb ok ból nem vár -
ha tó el.

14.  § A köz le ke dé si bal eset ben vagy az egyéb köz le ke -
dé si ese mény so rán el ha lá lo zott sze mé lyek hoz zá tar to zó it, 
va la mint sé rült je it a vizs gá lat ról és an nak fo lya ma tá ról tá -
jé koz tat ni kell, és le he tõ sé get kell biz to sí ta ni ar ra, hogy a
vizs gá lat tal kap cso la tos ál lás pont ju kat ki fejt hes sék és a
zá ró je len tés ter ve ze té ben sze rep lõ ada tok hoz meg jegy zést 
fûz ze nek.

15.  § (1) A köz le ke dé si bal eset vagy az egyéb köz le ke -
dé si ese mény szak mai vizs gá la ta so rán a ma gyar ál lam pol -
gár (Ma gyar or szá gon be jegy zett) üzem ben tar tó, en nek
 hiányában a tu laj do nos, to váb bá a gyár tó, ja ví tó, il let ve
kar ban tar tó és mind ezek kép vi se lõi nyi lat ko zat té tel re jo -
go sul tak. A ma gyar ha tó ság nyil ván tar tá sá ban (lajst ro má -
ban) sze rep lõ jár mû nem ma gyar ál lam pol gár (nem Ma -
gyar or szá gon be jegy zett) üzem ben tar tó ja, en nek hi á nyá -
ban a tu laj do nos, to váb bá a gyár tó, ja ví tó, il let ve kar ban -
tar tó és mind ezek kép vi se lõi is jo go sul tak nyilatkozatté -
telre.

(2) A köz le ke dé si bal eset ben és az egyéb köz le ke dé si
ese mény ben érin tett köz le ke dé si jár mû vet

a) ter ve zõ,

b) gyár tó,

c) üzem ben tar tó,

d) ha tó sá gi nyil ván tar tá sá ban (lajst ro má ban) nyil ván -
tar tó (a továb biak ban: lajst ro mo zó)

ál lam ki vizs gá ló szer ve a köz le ke dé si bal eset és az egyéb
köz le ke dé si ese mény vizs gá ló bi zott sá ga mel lé meg ha tal -
ma zott kép vi se lõt de le gál hat.

(3) Az üzem ben tar tó ál la má nak és a lajst ro mo zó ál lam -
nak a ki vizs gá ló szer ve a vizs gá lat hoz az üzem ben tar tó ál -
tal aján lott egy vagy több ta nács adót ne vez het ki a meg ha -
tal ma zott kép vi se lõ se gí té sé re. Amennyi ben az ál la mok
nem je lö lik ki meg ha tal ma zott kép vi se lõ jü ket, az üzem ben 
tar tó kép vi se lõ jét a vizs gá ló bi zott ság el nö ke a szak mai
vizs gá lat ba ta nács adó nak hív hat ja meg.
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(4) A köz le ke dé si bal eset ben el ha lá lo zott sze mély ál -
lam pol gár sá ga sze rin ti ál lam a vizs gá ló bi zott ság mel lé
meg ha tal ma zott kép vi se lõt de le gál hat.

(5) Bár mely ál lam – amely ké rés re in for má ci ót, esz közt, 
szak em bert biz to sít a szak mai vizs gá lat hoz – jo go sult a
szak mai vizs gá lat hoz meg ha tal ma zott kép vi se lõt dele -
gálni.

(6) A meg ha tal ma zott kép vi se lõ és ta nács adó min den
vo nat ko zó és ren del ke zés re ál ló in for má ci ót kö te les a
vizs gá ló bi zott ság ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

(7) A meg ha tal ma zott kép vi se lõ a vizs gá ló bi zott ság ve -
ze tõ jé nek hoz zá já ru lá sa nél kül a szak mai vizs gá lat elõ re -
ha la dá sá ról és a fel tárt ada tok ról in for má ci ót sen ki ré szé re
nem ad hat.

A zárójelentés

16.  § (1) A szak mai vizs gá lat ered mé nyé rõl a Szer ve zet 
zá ró je len tést ké szít, ame lyet a fõ igaz ga tó ad ki.

(2) A zá ró je len tés is mer te ti a le foly ta tott vizs gá lat cél ki -
tû zé se it, tar tal maz za a köz le ke dé si bal eset vagy az egyéb
köz le ke dé si ese mény ide jét és he lyét, va la mint an nak jel -
le gét és kö vet kez mé nye it a ha lá los ál do za tok, a sze mé lyi
sé rü lé sek és az anya gi ká rok te kin te té ben. A zá ró je len tés
tar tal maz za a bal eset okát és biz ton sá gi aján lást is tar tal -
maz hat. A zá ró je len tés kö te le zõ erõ vel nem bír.

(3) A zá ró je len tés és az ab ban fog lalt biz ton sá gi aján lás
nem tar tal maz hat a köz le ke dé si bal eset tel, sú lyos re pü lõ -
ese ménnyel, egyéb köz le ke dé si ese ménnyel kap cso la tos, a 
vét kes ség re vagy fe le lõs ség re, il let ve jog ra vagy kö te le -
zett ség re vo nat ko zó meg ál la pí tást vagy fel té te le zést.

(4) A zá ró je len tés ben min den eset ben gon dos kod ni kell
a köz le ke dé si bal eset ben és az egyéb köz le ke dé si ese -
mény ben érin tett sze mé lyek ada ta i nak vé del mé rõl. A zá -
ró je len tés és az ab ban fog lalt biz ton sá gi aján lás sze mé lyes
ada tot nem tar tal maz hat.

(5) A zá ró je len tés ter ve ze tét a fõ igaz ga tó meg kül di

a) a köz le ke dés biz ton sá gi ha tó sá gok nak, a köz le ke dé si 
bal eset ben, re pü lõ ese mény ben, il let ve vá rat lan ese mény -
ben érin tett szak sze mély zet nek, az érin tett szer ve zet ve ze -
tõ jé nek,

b) a biz ton sá gi aján lá sok cím zett je i nek,

c) a vizs gá lat ban részt vett ál la mok ba le set kiv izs gá ló
szer ve i nek,

amely re azok – a kéz hez vé tel tõl szá mí tott 60 na pon be lül – 
ész re vé telt te het nek.

(6) Amennyi ben a szak mai vizs gá lat ban részt vett ál la -
mok ba le set kiv izs gá ló szer vei ész re vé telt tet tek, a zá ró je -
len tés ter ve ze tét át kell dol goz ni. Ha az ész re vé te le i ket
nem ve szik figye lembe, azo kat mel lék let ként csa tol ni kell
a zá ró je len tés ter ve ze té hez a fi gyel men kí vül ha gyás in do -
ko lá sá val együtt.

(7) A fõ igaz ga tó fe lül vizs gál ja a zá ró je len tés ter ve ze tét, 
amely nek so rán el len õr zi, hogy a vizs gá la tot az elõ -
írásoknak meg fele lõen foly tat ták-e le.

(8) A zá ró je len tés ben meg kell je löl ni az el járt vizs gá ló -
bi zott ság ve ze tõ jé nek, tag ja i nak, va la mint a vizs gá ló bi -
zott ság ba de le gált meg ha tal ma zott, ta nács adó és egyéb
részt ve võk ne vét. A zá ró je len tést a vizs gá ló bi zott ság tag -
jai ír ják alá. Az eset le ges vé le mény el té rés re a zá ró je len tés
alá írá sa kor utal ni kell, és az el té rõ vé le ményt a zá ró je len -
tés hez csa tol ni kell.

(9) A zá ró je len tést a Szer ve zet kö te les meg kül de ni min -
den olyan szer ve zet nek, amely ab ból biz ton sá gi szem pont -
ból hasz nos kö vet kez te té se ket von hat le, to váb bá – a lé gi -
köz le ke dé si rend el le nes ség ki vé te lé vel – a hon lap ján köz -
zé ten ni. A zá ró je len tést meg kell kül de ni a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott nem zet kö zi szer ve ze tek nek, az Eu -
ró pai Bi zott ság nak és az Eu ró pai Vas úti Ügy nök ség nek.

(10) A biz ton sá gi aján lá sok cím zett jei éven te egy szer
tá jé koz ta tást ad nak a fõ igaz ga tó nak az aján lá sok nyo mán
meg tett vagy ter ve zett in téz ke dé sek rõl.

(11) A zá ró je len tés köz zé té te lé nek ha tár ide je a szak mai
vizs gá lat meg in dí tá sá tól szá mí tott egy év, ki vé ve, ha a
Szer ve ze ten kí vül ál ló okok mi att a bal eset vizs gá la ta ezen 
az idõ tar ta mon be lül nem zár ha tó le.

(12) A zá ró je len tés ki ja ví tá sá ra és ki cse ré lé sé re a Ket.
122.  §-ában fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(13) Amennyi ben a szak mai vizs gá lat le zá rá sát köve -
tõen olyan új té nyek vagy bi zo nyí té kok jut nak a Szer ve zet
tu do má sá ra, ame lyek a köz le ke dé si bal eset, sú lyos re pü lõ -
ese mény vagy egyéb köz le ke dé si ese mény be kö vet ke zé se
kö rül mé nye i nek vagy oká nak alap ve tõ en új meg íté lé sét
te szik szük sé ges sé, a fõ igaz ga tó ja új szak mai vizs gá la tot
ren del el.

IV. Fejezet

A SZERVEZET ADATKEZELÉSE

17.  § A Szer ve zet a 7.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt fel -
ada tá nak el lá tá sa cél já ból – a köz le ke dé si bal eset, sú lyos
re pü lõ ese mény és az egyéb köz le ke dé si ese mény szak mai
vizs gá la tá hoz el en ged he tet le nül szük sé ges mér ték ben az
aláb bi ada tok ke ze lé sé re jo go sult:

a) a köz le ke dé si bal eset ben vagy egyéb köz le ke dé si
ese mény ben ré szes jár mû sze mély ze te, a jár mû üze mel te -
té sé ben, kar ban tar tá sá ban, ki szol gá lá sá ban részt ve võ
vagy for gal mi irá nyí tá sát el lá tó sze mély

aa) ne ve, ál lam pol gár sá ga, lak cí me, ér te sí té si cí me,

ab) kép zett sé ge, szak mai gya kor la ta, szak mai jo go sult -
sá ga,

ac) egész sé gi ál la po tá ra vo nat ko zó kü lön le ges adat,



ad) az ese ménnyel össze füg gés be hoz ha tó, kó ros szen -
ve dé lyé re vo nat ko zó ada tok,

ae) egyéb olyan, fi zi ká lis vagy men tá lis jel lem zõi,
ame lyek a vizs gált köz le ke dé si bal eset, il let ve egyéb köz -
le ke dé si ese mény be kö vet ke zé sé hez hoz zá já rul hat tak;

b) a köz le ke dé si bal eset ben vagy egyéb köz le ke dé si
ese mény ben ré szes jár mû sze mély ze te ál tal, vagy a jár mû
üze mel te té sé ben, kar ban tar tá sá ban, ki szol gá lá sá ban részt
ve võ vagy for gal mi irá nyí tá sát el lá tó sze méllyel foly ta tott
és rög zí tett kom mu ni ká ció, a jár mû hang rög zí tõ be ren de -
zé sé nek fel vé te le vagy az ilyen fel vé te lek rõl ké szült át irat;

c) a köz le ke dé si bal eset, sú lyos re pü lõ ese mény, il let ve
egyéb köz le ke dé si ese mény tár gyá ban foly ta tott szak mai
vizs gá lat egyéb részt ve võ jé nek ne ve, ál lam pol gár sá ga,
szü le té si he lye és idõ pont ja, lak cí me és ér te sí té si cí me.

18.  § (1) A Szer ve zet kö te les az érin tett sze mély 17.  §
aa) al pont ja sze rin ti ada ta it az egyéb sze mé lyes és kü lön -
le ges ada ta i tól el kü lö nít ve ke zel ni. Az érin tett sze mé lye -
ket az ügy ira ta i ban, a köz le ke dé si bal eset ben vagy egyéb
köz le ke dé si ese mény ben be töl tött sze re pük alap ján kell
meg je löl ni. Az érin tett sze mély ne vét és lak cí mét a ve lük
tör té nõ kap cso lat tar tás, va la mint to váb bi ada tok be szer zé -
se ér de ké ben hasz nál hat ja fel a Szer ve zet.

(2) A zá ró je len tés ki bo csá tá sa után egy év vel, de leg fel -
jebb a köz le ke dé si bal eset vagy egyéb köz le ke dé si ese -
mény be kö vet ke zé se után há rom év vel a Szer ve zet kö te les
min den, az adott ügy ben ke zelt sze mé lyes és kü lön le ges
ada tot hely re ál lít ha tat lan mó don tö röl ni.

(3) A Szer ve zet ál tal ke zelt adat kör ben a nyil ván tar tá -
sok ból és az alap já ul szol gá ló ira tok ból sze mé lyes vagy
kü lön le ges adat az érin tet ten kí vül nem zet kö zi kö te le zett -
ség vál la lás vagy együtt mû kö dés alap ján, köz le ke dé si bal -
eset vagy egyéb köz le ke dé si ese mény kül föl di vizs gá la tá -
nak le foly ta tá sa, vagy az ese ménnyel össze füg gõ nem zet -
kö zi szer zõ dés alap ján elõ írt ér te sí té si kö te le zett ség alap -
ján to váb bít ha tó, nem EGT-ál lam ese tén azon ban csak
 akkor, ha a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl  szóló tör vény
sze rint a har ma dik or szág ban a sze mé lyes ada tok vé del me
meg fele lõen biz to sí tott. A Szer ve zet adat ke ze lé si rend sze -
re i bõl eze ken kí vül más szer ve zet vagy sze mély ré szé re
adat sze mély azo no sí tás ra al kal mas mó don nem to váb bít -
ha tó.

(4) A fõ igaz ga tó gon dos ko dik ar ról, hogy a sze mé lyes
ada tok vé del mé nek biz to sí tá sa ér de ké ben

a) az érin tett a Szer ve zet ál tal ke zelt sze mé lyes és kü -
lön le ges ada ta i hoz hoz zá fér hes sen, il let ve gya ko rol has sa
a he lyes bí tés hez vagy a tör lés hez va ló jo gát,

b) a ke zelt ada to kat tö röl jék, ha azok ke ze lé sé nek jo ga
– tör vény ren del ke zé se sze rint – meg szûnt, vagy a bí ró ság
az adat vé del mi el já rás so rán a tör lést el ren del te.

(5) A Szer ve zet tel köz tiszt vi se lõi jog vi szony ban, mun -
ka vi szony ban, mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi -
szony ban vagy meg bí zá si jog vi szony ban ál ló sze mély, to -
váb bá a 10.  § (11)–(12) be kez dé se sze rin ti meg fi gye lõ kö -
te les a szak mai vizs gá lat so rán tu do má sá ra ju tott sze mé -

lyes ada to kat meg õriz ni. Ez a kö te le zett ség a köz tiszt vi se -
lõi jog vi szony, a szol gá la ti vi szony, a mun ka vi szony, a
mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony vagy a meg bí -
zá si jog vi szony meg szû né sét köve tõen is fenn ma rad.

(6) A fõ igaz ga tó, a he lyet te se, a Szer ve zet más köz tiszt -
vi se lõ je és a vizs gá ló bi zott ság más tag ja kö te les meg õriz ni 
és más ha tó ság szá má ra nem kö te les hoz zá fér he tõ vé ten ni
a szak mai vizs gá lat so rán tu do má sá ra ju tott ada tot, amely
te kin te té ben az adat bir to ko sa az adat köz lést jog sza bály
alap ján meg ta gad hat ta vol na.

V. Fejezet

NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS

19.  § (1) Amennyi ben nem le het meg ál la pí ta ni, hogy a
sú lyos vas úti bal eset, vas úti bal eset vagy vá rat lan vas úti
ese mény me lyik tag ál lam ban tör tént, il let ve az ese mé nyek
a két tag ál lam ha tá rán lé võ be ren de zés nél vagy an nak kö -
ze lé ben tör tén tek, az érin tett tag ál la mok ki je lölt vizs gá ló -
bi zott sá gai meg ál la pod nak, hogy me lyi kük vég zi el a
szak mai vizs gá la tot, vagy azt kö zö sen vég zik el. Ha vizs -
gá ló bi zott sá gok meg ál la po dá sa alap ján az egyik tag ál lam
vizs gá ló bi zott sá ga vég zi a szak mai vizs gá la tot, a má sik
tag ál lam vizs gá ló bi zott sá ga a vizs gá lat ban részt ve het és
hoz zá fér het an nak ered mé nyé hez.

(2) A vizs gá ló bi zott ság kez de mé nye zé sé re a fõ igaz ga tó
fel kér he ti más ál la mok vizs gá ló tes tü le te it vagy nem zet -
kö zi szer ve ze tet, így kü lö nö sen az Eu ró pai Vas úti Ügy -
nök sé get, hogy

a) a meg fe le lõ szak is me re tek biz to sí tá sá val, a mû sza ki
el len õr zé sek, elem zé sek vagy ér té ke lé sek el vég zé sé vel,
be ren de zé sek, fel sze re lé sek és ké szü lé kek biz to sí tá sá val,
a ron csok és fe dél ze ti fel sze re lé sek, va la mint egyéb, a
vizs gá lat hoz fon tos tár gyak szak mai vizs gá la tá hoz, az
adat rög zí tõk rõl nyert in for má ci ók ki ér té ke lé sé hez, a bal -
ese tek ada ta i nak tá ro lá sá hoz és ki ér té ke lé sé hez nyújt sa -
nak se gít sé get,

b) a köz le ke dé si bal ese tet kö ve tõ vizs gá lat hoz a vizs -
gá la tok ra sza ko so dott szak em be re ket biz to sít sa nak.

(3) Amennyi ben a köz le ke dé si bal eset ben, a sú lyos re -
pü lõ ese mény ben, az egyéb köz le ke dé si ese mény ben kül -
föl di lé gi jár mû, úszó lé te sít mény, vagy vas úti jár mû érin -
tett, a Szer ve zet az érin tett ál lam köz le ke dé si bal ese te ket
vizs gá ló szer ve ze tét a vizs gá lat ba a 15.  § ren del ke zé sei
sze rint be von ja, ki vé ve, ha a szer ve zet a vizs gá lat ban nem
kí ván részt ven ni. Ez utób bi eset ben a Szer ve zet a vizs gá -
lat ered mé nyé rõl az érin tett ál lam bal ese te ket vizs gá ló
szer ve ze tét a zá ró je len tés meg kül dé sé vel tá jé koz tat ja.

(4) Nem zet kö zi szer zõ dés ben fog lal tak alap ján a Szer -
ve zet a kül föl dön tör tént lé gi köz le ke dé si bal ese tek ki vizs -
gá lá sá val meg bíz hat ja egy má sik ál lam ba le set kiv izs gá ló
szer vét is.
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(5) Az 1.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a
lé gi köz le ke dé si bal eset és a sú lyos re pü lõ ese mény szak -
mai vizs gá la tát, a szak mai vizs gá lat va la mely ré szét a
Szer ve zet fõ igaz ga tó ja in do kolt eset ben har ma dik ál lam -
nak vagy a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet nek
(ICAO) át ad hat ja.

(6) A köz le ke dé si bal eset és a sú lyos re pü lõ ese mény
szak mai vizs gá la tát, ha a szak mai vizs gá lat ban a Szer ve zet 
el já rá sa a Ket. 43.  §-ának (4) és (6) be kez dé se sze rint ki -
zárt, a fõ igaz ga tó a szak mai vizs gá lat tal má sik EGT-ál lam
vizs gá ló szer vét bíz za meg.

(7) A Szer ve zet együtt mû kö dé si meg ál la po dást köt het a 
köz le ke dé si bal ese tek és az egyéb köz le ke dé si ese mé nyek
szak mai vizs gá la tá ra jo go sult kül föl di ha tó ság gal.

VI. Fejezet

AZ ÜZEMBENTARTÓI VIZSGÁLAT

20.  § (1) A 7.  § (1) be kez dé se a) pont já nak aa) al pont -
já ban meg nem je lölt egyéb köz le ke dé si ese mény te kin te -
té ben, ha a Szer ve zet nem foly tat le szak mai vizs gá la tot, a
lé gi jár mû vagy a re pü lõ tér üzem ben tar tó ját, il let ve a lé gi -
for gal mi szol gá la tot hív ja fel a köz le ke dé si ese mény ki -
vizs gá lá sá ra (üzem ben tar tói vizs gá lat).

(2) A lé gi jár mû vagy a re pü lõ tér üzem ben tar tó já nak, il -
let ve a lé gi for gal mi szol gá lat nak ren del kez nie kell a Szer -
ve zet ál tal jó vá ha gyott re pü lõ ese mény vizs gá ló szer ve zet -
tel – vagy, ha nem ren del ke zik, csat la koz nia kell ilyen
szer ve zet hez – amely el vég zi az üzem ben tar tói vizs gá la -
tot.

(3) Az üzem ben tar tói vizs gá lat ered mé nyé rõl az üzem -
ben tar tó, il let ve a lé gi for gal mi szol gá lat tá jé koz tat ja a
Szer ve ze tet.

(4) Az üzem ben tar tói vizs gá la tot a kü lön jog sza bály ban 
fog lal tak sze rint kell le foly tat ni.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21.  § (1) Ez a tör vény – a (2) és (3) be kez dés ben fog lalt
ki vé te lek kel – 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, egy ide jû leg 
ha tá lyát vesz ti a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII.
tör vény (a továb biak ban: Lt.) 65/A.  §-a, 66.  §-a,
74.  §-ának c) és n) pont ja, va la mint 74/A.  §-ának a) és
d) pont ja.

(2) E tör vény ren del ke zé se it a sú lyos vas úti bal eset, a
vas úti bal eset, a vá rat lan vas úti ese mény, to váb bá a sú lyos
ví zi köz le ke dé si bal eset és a rend kí vü li ha jó zá si ese mény
szak mai vizs gá la ta te kin te té ben 2006. már ci us 1. nap já tól
kell al kal maz ni.

(3) E tör vénynek a ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi
XLII. tör vény 62.  §-ának új szö ve gét meg ál la pí tó 21.  §-a
(4) be kez dé sé nek b) pont ja, va la mint 23.  §-ának c) pont ja
2006. már ci us 1-jén lép ha tály ba.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az Lt. 64–65.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés

lép:
„64.  § (1) Ha a re pü lés tar ta ma alatt a Ma gyar Köz tár sa -

ság te rü le tén, il let ve a ma gyar lég tér ben lé gi jár mû vet kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott lé gi köz le ke dé si bal eset,
sú lyos re pü lõ ese mény, re pü lõ ese mény ér, amely ve szé -
lyez te ti, vagy ve szé lyez tet he ti a lé gi köz le ke dés biz ton sá -
gát, az egyéb vizs gá la tok tól füg get len szak mai vizs gá la tot
kell le foly tat ni. A szak mai vizs gá lat ke re té ben le het vizs -
gál ni a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott légiközleke -
dési rend el le nes sé get is.

(2) A lé gi köz le ke dé si bal eset, a sú lyos re pü lõ ese mény,
a re pü lõ ese mény és a lé gi köz le ke dé si rend el le nes ség szak -
mai vizs gá la tát – a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel -
lel – kü lön tör vény ren del ke zé sei alap ján, a Köz le ke dés -
biz ton sá gi Szer ve zet vég zi, a vizs gá lat le foly ta tá sá nak
rész le tes sza bá lya it kü lön tör vény ál la pít ja meg.

(3) A ki zá ró lag ál la mi lé gi jár mû vel be kö vet ke zett lé gi -
köz le ke dé si bal eset tel és sú lyos re pü lõ ese ménnyel, re pü -
lõ ese ménnyel és lé gi köz le ke dé si rend el le nes ség gel kap -
cso la tos szak mai vizs gá la tok el vég zé se a hon vé del mi mi -
nisz ter ál tal ki je lölt szerv – a továb biak ban ál la mi ki vizs -
gá ló szerv – fel ada ta.

(4) Az ál la mi ki vizs gá ló szerv ál tal le foly ta tott szak mai
vizs gá lat cél ja a lé gi köz le ke dé si bal eset, a sú lyos re pü lõ -
ese mény, a re pü lõ ese mény, il let ve a rend el le nes ség oká -
nak és kö rül mé nye i nek meg ál la pí tá sa és a ha son ló ese tek
meg elõ zé se ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé sek kez de mé -
nye zé se. A szak mai vizs gá lat nak nem cél ja a fe le lõs ség
meg ál la pí tá sa.

(5) Az ál la mi ki vizs gá ló szerv szak mai vizs gá la ta nem
mi nõ sül köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügy nek.

65.  § (1) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott, sú lyos -
nak nem mi nõ sü lõ re pü lõ ese mény és lé gi köz le ke dé si
rend el le nes ség szak mai vizs gá la tát az ál la mi ki vizs gá ló
szerv az ál la mi lé gi jár mû vagy re pü lõ tér üzem ben tar tó já -
nak, il let ve a lé gi for gal mi szol gá lat nak a ha tás kö ré be utal -
hat ja (a továb biak ban: üzem ben tar tói vizs gá lat).

(2) Az ál la mi ki vizs gá ló szerv ve ze tõ je a lé gi köz le ke dé -
si bal eset, il let ve sú lyos re pü lõ ese mény vizs gá la tá ra szak -
mai bi zott sá got ala kít és küld ki. Re pü lõ ese mény, il let ve
lé gi köz le ke dé si rend el le nes ség ese tén – ha az eset jel le ge
meg en ge di – ele gen dõ szak mai ki vizs gá ló ki je lö lé se.

(3) A szak mai bi zott ság lét re ho zá sá ra, tag ja i ra, a vizs -
gá lat so rán a bi zott sá got meg il le tõ jo gok ra, va la mint a bi -
zott ság el já rá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kü lön jog sza bály 
ál la pít ja meg.”

b) a ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
62.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„62.  § (1) A szak mai vizs gá la tot – a (4) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ki vé tel lel – a Köz le ke dés biz ton sá gi Szer -
ve zet – kü lön tör vény ren del ke zé sei alap ján – vég zi. A bal -



eset be je len té sé nek sza bá lya it, a vizs gá lat fel té te le it kü lön
jog sza bály ál la pít ja meg.

(2) A ví zi köz le ke dé si bal ese tet az úszó lé te sít mény
üzem ben tar tó ja ha la dék ta la nul je len te ni kö te les a ha jó zá si 
ha tó ság nak is. A rend kí vü li ha jó zá si ese mény rõl az úszó -
lé te sít mény üzem ben tar tó ja a ha jó zá si ha tó sá got tá jé koz -
tat ni kö te les.

(3) Ha ma gyar úszó lé te sít ményt kül föl dön sú lyos ví zi -
köz le ke dé si bal eset ér, azt az úszó lé te sít mény üzem ben
tar tó ja ha la dék ta la nul kö te les a ma gyar ha jó zá si ha tó ság -
nak is be je len te ni, és a ha jó zá si ha tó ság ál tal – a bal eset tel
kap cso lat ban – kért ada to kat szol gál tat ni.

(4) A ki zá ró lag a hon véd ség, il let ve a rend vé del mi szer -
vek úszó lé te sít mé nye i vel va ló köz le ke dés so rán be kö vet -
ke zett sú lyos ví zi köz le ke dé si bal ese tek kel és rend kí vü li
ha jó zá si ese mé nyek kel kap cso la tos szak mai vizs gá lat az
ille té kes üzem ben tar tó ál tal ki je lölt szak mai bi zott ság fel -
ada ta.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti szak mai bi zott ság lét re ho zá -
sá ra, tag ja i ra, va la mint a bi zott ság el já rá sá ra vo nat ko zó
sza bá lyo kat kü lön jog sza bály ál la pít ja meg.”

c) a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
(Be.) 74/B.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) Bí ró ság, ügyész ség, köz jegy zõ, bí ró sá gi vég re haj -
tó, párt fo gó fel ügye lõ, jo gi se gít ség nyúj tó, nyo mo zó ha tó -
ság vagy köz igaz ga tá si ha tó ság meg ke re sé sé re – tör vény -
ben meg ha tá ro zott fel ada ta ik el lá tá sá hoz szük sé ges mér -
ték ben és idõ tar tam ban – a bí ró ság, az ügyész, il let ve a
nyo mo zó ha tó ság a bün te tõ ügy ira ta it meg kül di, il let ve
azok ba be te kin tést en ge dé lyez.”

d) A Be. 184.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép, egy ben a je len le gi (8) be kez dés szá mo -
zá sa (9) be kez dés re vál to zik:

„(8) Ha tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada ta ik el lá tá sa
ér de ké ben ez szük sé ges, a szem lén más hi va ta los sze mé -
lyek is je len le het nek.”

(5) E tör vény ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen 
in dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(6) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban le võ, a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott pol gá ri ki vizs gá ló
szerv (Pol gá ri Lé gi köz le ke dés-biz ton sá gi Szer ve zet) ál tal
meg kez dett el já rá so kat a Szer ve zet foly tat ja le.

22.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy

a) sú lyos vas úti bal ese tek, a vas úti bal ese tek és vá rat -
lan vas úti ese mé nyek szak mai vizs gá la tá nak rész le tes sza -
bá lya it a bel ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben,

b) a lé gi köz le ke dé si bal ese tek, a re pü lõ ese mé nyek és
lé gi köz le ke dé si rend el le nes sé gek szak mai vizs gá la tá nak
rész le tes sza bá lya it a bel ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben,

c) a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal ese tek és a rend kí vü li
ha jó zá si ese mé nyek vizs gá la tá nak rész le tes sza bá lya it a
bel ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben,

d) az üzem ben tar tói vizs gá lat sza bá lya it

ren de let ben ál la pít sa meg.

(2) Fel ha tal ma zást kap a hon vé del mi mi nisz ter és a bel -
ügy mi nisz ter, hogy a ki zá ró lag ál la mi lé gi jár mû vel be kö -
vet ke zett lé gi köz le ke dé si bal ese tek, re pü lõ ese mé nyek és
lé gi köz le ke dé si rend el le nes sé gek szak mai vizs gá la tá nak
rész le tes sza bá lya it – a mi nisz ter rel egyet ér tés ben – együt -
tes ren de let ben ál la pít sák meg.

(3) Fel ha tal ma zást kap a hon vé del mi mi nisz ter, a bel -
ügy mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter, hogy a ki zá ró lag a
hon véd ség, il let ve a rend vé del mi szer vek úszó lé te sít mé -
nye i vel va ló köz le ke dés so rán be kö vet ke zett sú lyos ví zi -
köz le ke dé si bal ese tek és rend kí vü li ha jó zá si ese mé nyek
szak mai vizs gá la tá nak rész le tes sza bá lya it – a mi nisz ter rel 
egyet ér tés ben – együt tes ren de let ben ál la pít sák meg.

23.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós ak tu sok nak va ló
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 94/56/EK irány el ve (1994. no vem ber 21.) a 
pol gá ri lé gi köz le ke dé si bal ese tek és re pü lõ ese mé nyek
vizs gá la tá nak alap ve tõ el ve i rõl, a Mel lék let ki vé te lé vel;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/42/EK irány -
el ve (2003. jú ni us 13.) a pol gá ri re pü lés ben elõ for du ló
ese mé nyek je len té sé rõl, az I. és II. mel lék let ki vé te lé vel;

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/49/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 29.) a kö zös sé gi vas utak biz ton sá gá ról,
va la mint a vas út tár sa sá gok en ge dé lye zé sé rõl  szóló
95/18/EK ta ná csi irány elv és a vas úti inf ra struk tú ra-ka pa -
ci tás el osz tá sá ról, to váb bá a vas úti inf ra struk tú ra hasz ná -
la ti dí já nak fel szá mí tá sá ról és a biz ton sá gi tanúsítvány -
ról  szóló 2001/14/EK irány elv mó do sí tá sá ról, 3. cikk
j)–o) pont, 19–25. cikk.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
a Köz tár sa ság el nö ke az Or szág gyû lés el nö ke

A Kormány
317/2005. (XII. 25.) Korm.

rendelete

a Program utakról

A Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út há ló za tá -
nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi
CXXVIII. tör vény 18.  §-a (6) be kez dé sé nek b) pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

A ma gán tõ ke be vo ná sá val, pi a ci for rás ból fi nan szí roz ni 
kí vánt gyors for gal mi út sza ka szok kö rét (Prog ram utak)
– ide nem ért ve a kon cesszi ós szer zõ dés ke re té ben meg -
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valósuló út sza ka szo kat – je len ren de let mel lék le te tartal -
mazza.

2.  §

Ez a ren de let 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Melléklet
a 317/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

M0 észa ki híd
M3 Gör be há za–Nyír egy há za
M3 Nyír egy há za el ke rü lõ út
M35 Deb re cen észak nyu ga ti el ke rü lõ út
M35 Deb re cen nyu ga ti el ke rü lõ út
M35 Gör be há za–Deb re cen
M7 Nagy ka ni zsa–Be cse hely
M6 Pé csi be kö tés
M6 Szek szárd–Bóly
M7 Ba la ton ke reszt úr–Nagy ka ni zsa
M7 Le te nye–or szág ha tár
M7 Or da cse hi–Ba la ton ke reszt úr
M7 Za már di–Ba la ton szár szó
M8 Du na új vá ro si híd

A Kormány
333/2005. (XII. 29.) Korm.

rendelete
a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet és az
integrált vasúti társaság közötti jogviszonyról

A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tör -
vény (a továb biak ban: Vtv.) 88.  §-a (1) be kez dé sé nek
e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö -
vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) E ren de le tet kell al kal maz ni a Vas úti Pá lya ka pa ci -
tás-el osz tó Szer ve zet (a továb biak ban: VPSZ) és a nyílt
hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló za tot mû köd te tõ in teg rált
vas úti tár sa ság (a továb biak ban: in teg rált vas úti tár sa ság)
kö zöt ti jog vi szony ra.

(2) A Vtv. 62.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
szol gál ta tá sok tár gyá ban a Vtv. 67.  §-ának (5) be kez dé sé re 
te kin tet tel a VPSZ és az in teg rált vas úti tár sa ság kö zött ha -
tá ro zat lan idõ tar tam ra pá lya ka pa ci tás-el osz tá si jog vi -
szony (a továb biak ban: jog vi szony) áll fenn.

(3) A jog vi szony tar tal mi ele me it a Vtv. és e ren de let
kö te le zõ en tar tal maz za.

2.  §

Az in teg rált vas úti tár sa ság a VPSZ ré szé re hoz zá fé rést
biz to sít a for ga lom le bo nyo lí tá sát do ku men tá ló informá -
ciós rend sze rek hez, és fo lya ma to san szol gál tat ja a vas úti
pá lya há ló zat ka pa ci tá sá nak kü lön jog sza bály sze rin ti el -
osz tá sá hoz, a tel je sít mé nyek mé ré sé hez szük sé ges ada -
tokat.

3.  §

Az in teg rált vas úti tár sa ság kö te les a Há ló za ti Üz let sza -
bály zat (a továbbiak ban: HÜSZ) mó do sí tá sá hoz szük sé -
ges ada to kat min den év ben a HÜSZ mó do sí tá sá nak köz zé -
té te lé re kü lön jog sza bály ban elõ írt idõ pont elõtt leg ké sõbb 
hat van nap pal, il let ve vál to zá sok ese tén fo lya ma to san a
VPSZ ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

4.  §

A VPSZ a kü lön jog sza bály ban meg ál la pí tott ha tár idõ ig 
el ké szí ti a Vtv. 56. §-ának (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott üze mi me net ren det.

5.  §

(1) A VPSZ a kü lön jog sza bály sze rint és a HÜSZ há ló -
zat-hoz zá fé ré si díj sza bá si ren del ke zé se i nek meg fele lõen
meg ha tá roz za az in teg rált vas úti tár sa ság nak a sa ját ma ga
ál tal mû köd te tett vas úti pá lya há ló zat hoz va ló hoz zá fé ré sé -
nek költ ség szá mí tá si mód szer ta nát.

(2) Az in teg rált vas úti tár sa ság a VPSZ ál tal meg ha tá ro -
zott el vek sze rint éven te Ön költ sé gi és Díj kép zé si Sza -
bály za tot ké szít, amely el kü lö ní tet ten tar tal maz za a pá lya -
vas úti te vé keny ség hez kap cso ló dó ada to kat.

6.  §

(1) A VPSZ az in teg rált vas úti tár sa ság szá má ra nyúj tott 
szol gál ta tá sok el len ér té ke ként az ál ta la el osz tott vas úti pá -
lya há ló zat-ka pa ci tás után – a Vtv. 79.  §-a (1) be kez dé sé -
nek e) pont já ra is fi gye lem mel – ki szám lá zott há ló zat-hoz -
zá fé ré si díj, va la mint el szá molt há ló zat-hoz zá fé ré si költ -



ség [Vtv. 65.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja] net tó össze ge 
0,3%-ának meg fe le lõ mér té kû net tó meg bí zá si díj ra jo -
gosult.

(2) A meg bí zá si dí jat az in teg rált vas úti tár sa ság ha von -
ta utó lag, a VPSZ ál tal ki bo csá tott szám la alap ján a tárgy -
hó na pot kö ve tõ hó nap 10. nap já ig, át uta lás sal kö te les
meg fi zet ni. Az in teg rált vas úti tár sa ság a VPSZ-nek a meg
nem fi ze tett meg bí zá si díj után a szám la kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott har minc nap el tel té tõl a Pol gá ri Tör vény könyv -
rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény (a továbbiak ban: Ptk.)
301/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ké se del mi
ka ma tot kö te les meg fi zet ni.

7.  §

(1) A jog vi szony meg szû nik, ha
a) az in teg rált vas úti tár sa ság jog utód nél kül meg szû -

nik,
b) az in teg rált vas úti tár sa ság e mi nõ sé gét el vesz ti,

vagy
c) a Vtv. alap ján az in teg rált vas úti tár sa ság pá lya há ló -

za tá nak min den ré szén meg szû nik a nyílt hoz zá fé rés.

(2) A jog vi szony meg szün te té sé nek, fel mon dá sá nak
nincs he lye.

8.  §

A VPSZ és az in teg rált vas úti tár sa ság a kö zöt tük fenn -
ál ló jog vi szony nak a Vtv.-ben és e ren de let ben nem sza bá -
lyo zott rész let kér dé se i ben egy más sal írás ban együtt mû kö -
dé si szer zõ dést köt het nek.

9.  §

(1) A jog vi szony ra egye bek ben a Ptk.-nak a szer zõ dé -
sek re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lya it kell al kal maz ni az zal
az el té rés sel, hogy a VPSZ tel je sí té si se gé det (Ptk. 315.  §)
nem ve het igény be.

(2) Az együtt mû kö dé si szer zõ dés re a Ptk. sza bá lya it
kell al kal maz ni.

10.  §

(1) Ez a ren de let 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen a VPSZ és az
in teg rált vas úti tár sa ság kö zött e ren de let tár gyá val azo nos

tárgy ra vo nat ko zó an ha tály ban lé võ szer zõ dést a ren de let
ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 60 na pon be lül a fe lek bár me -
lyi ke jo go sult azon na li ha tállyal fel mon da ni. Fel mon dás
hi á nyá ban a szer zõ dés nek a Vtv. és e ren de let ál tal nem
sza bá lyo zott rész let kér dé se ket érin tõ ren del ke zé sei
együtt mû kö dé si szer zõ dés ként ma rad nak hatályban.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter
109/2005. (XII. 21.) GKM

rendelete

a közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási
tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás

díjairól  szóló 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet
módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont já ban és az il le té kek rõl
 szóló 1990. évi XCIII. tör vény 67.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz úti áru fu va ro zói és au tó bu szos sze mély szál lí tá si
te vé keny ség vég zé sé re irá nyu ló en ge dé lye zé si el já rás dí -
ja i ról  szóló 44/2004. (IV. 13.) GKM ren de let 1. szá mú
mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

Ez a ren de let 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ren del ke -
zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen kez de mé nye zett el já rá -
sok ra kell al kal maz ni.

Dr. Kó ka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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Melléklet a 109/2005. (XII. 21.) GKM rendelethez 

[1. szá mú mel lék let a 44/2004. (IV. 13.) GKM ren de let hez]

A közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló 
engedélyezési eljárás díjai

Díj
Ft/db

1. Köz úti áru fu va ro zói, il le tõ leg au tó bu szos sze mély szál lí tó en ge dély és bel föl di sa ját
szám lás au tó bu szos utas szál lí tó iga zol vány ki adá sa, va la mint ér vé nyes sé gi ide jé nek
le jár ta vagy adat vál to zás mi at ti cse ré jé nek alap dí ja 4 700

to váb bá az en ge dély ki vo na tok jár mû ven kén ti vagy jár mû sze rel vé nyen kén ti dí ja

– 50 jár mû ig 1 600

– 51–100 jár mû ig 795

– 100 jár mû fe lett 335

2. Nem zet kö zi köz úti áru fu va ro zói és nem zet kö zi au tó bu szos sze mély szál lí tá si te vé keny -
ség foly ta tá sá ra jo go sí tó kö zös sé gi en ge dély ki adá sa vagy ér vé nyes sé gi ide jé nek le jár -
ta  mi at ti cse ré jé nek a dí ja az igény lõ fu va ro zó ne vé re 94 050

– kö zös sé gi en ge dély adat vál to zás mi at ti cse ré jé nek dí ja 4 700

– kö zös sé gi en ge dély alap ján az en ge dé lye zett mo to ros te her jár mû, il le tõ leg au tó busz
da rab szá má nak meg fe le lõ en, az ere de ti vel meg egye zõ, ha tó sá gi lag hi te le sí tett kö zös -
sé gi en ge dély-má so lat egy pél dá nyá nak, to váb bá a kü lön jog sza bá lyok1 elõ írá sa i nak
meg fe le lõ iga zol vány ki adá sá nak, va la mint ér vé nyes sé gi ide jé nek le jár ta vagy adat vál -
to zás mi at ti cse ré jé nek dí ja 4 800

– en ge dély, il let ve hi te les má so lat el vesz té se, meg ron gá ló dá sa ese tén pót lá sá nak dí ja 4 800

3. Az 1. pont alatt sze rep lõ en ge dé lyek, iga zol vá nyok el vesz té se, meg ron gá ló dá sa ese tén 
pót lá sá nak dí ja en ge dé lyen ként, iga zol vá nyon ként 1 050

1 A bel föl di és a nem zet kö zi köz úti áru fu va ro zás szak mai fel té te le i rõl és en ge dé lye zé si el já rá sa i ról szó ló 14/2001.
(IV. 20.) Kö ViM ren de let, va la mint az au tó busszal vég zett bel föl di és nem zet kö zi sze mély szál lí tás szak mai fel té te le i rõl
és en ge dé lye zé si el já rá sá ról szó ló 49/2001. (XII. 22.) Kö ViM ren de let.
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A gazdasági és közlekedési miniszter
110/2005. (XII. 23.) GKM

rendelete

az autópályák használatának díjáról*

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
(a továb biak ban: Kkt.) 48.  §-a (3) be kez dé sé nek g) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Díjfizetési kötelezettség

1.  §

(1) Az M1, az M3, az M30 és az M7 au tó pá lya, to váb bá
– a ke ze lõ és az Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Zárt kö rû en
 Mûködõ Rész vény tár sa ság (a továb biak ban: ÁAK Zrt.)
kö zöt ti meg ál la po dás alap ján – az M5 és az M43 au tó pá lya 
(a to váb bi ak ban együtt: au tó pá lya) hasz ná la tá ért – a
(2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – dí jat, to váb bá a díj fi ze -
tés el mu lasz tá sa ese té ben pót dí jat kell fi zet ni, ame lyet az
ÁAK Zrt. bi zo má nyos ként szed be.

(2) Nem kell dí jat fi zet ni:

a) a Ma gyar Köz tár sa ság fegy ve res erõ i nek és rend -
védelmi szer ve i nek szol gá la tot tel je sí tõ gép jár mû vei,

b) a nem zet kö zi szer zõ dés alap ján Ma gyar or szá gon
szol gá la tot tel je sí tõ kül föl di fegy ve res erõk gép jár mû vei,

c) az au tó pá lyát ke ze lõ tár sa ság ke ze lõi fel ada to kat
 ellátó gép jár mû vei után, to váb bá

d) a meg kü lön böz te tõ jel zés hasz ná la tá ra jo go sult,
 Magyarországon ki adott for gal mi rend szá mú gép jár mû -
vek után, füg get le nül at tól, hogy a meg kü lön böz te tõ jel -
zést az au tó pá lyán va ló ha la dás köz ben hasz nál ják-e.

(3) A (2) be kez dés a)–b) és d) pont já ban meg ha tá ro zott
jo go sul tak – a rend szám hoz ren delt elekt ro ni kus ellen -
õrzésre te kin tet tel – ki zá ró lag azok kal a gép jár mû ve ik kel
hasz nál hat ják té rí tés men te sen az au tó pá lyát, ame lyek for -
gal mi rend szá ma it elõ ze tesen írás ban vagy elekt ro ni ku san
a Bel ügy mi nisz té ri um Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván -
tar tó és Vá lasz tá si Hi va ta lá hoz el jut tat ták, to váb bá a
(2) be kez dés a)–c) pont ja i ban meg ha tá ro zott jo go sul tak -
nak ren del kez ni ük kell az ÁAK Zrt. ál tal ki adott egye di
 ellenõrzõ lap pal.

(4) Az egye di el len õr zõ lap min tá ját az 1. mel lék let tar -
tal maz za.

* A Ma gyar Köz löny 2005. évi 171/I. szá má ban köz zé tett he lyes bí tés nek 
meg fe le lõ en ja vít va.

A díjfizetés módja

2.  §

(1) A dí jat meg ha tá ro zott idõ tar tam ra elõ re 1 na pos,
4 na pos, he ti, ha vi, il let ve egy éves mat ri ca megvásárlá -
sával kell ki egyen lí te ni. A mat ri cák meg vá sár lá sa tör tén -
het elekt ro ni kus adat to váb bí tás út ján is, amennyi ben azt az 
út hasz ná la tért fi ze ten dõ díj be sze dé sé re jo go sult szer ve zet 
le he tõ vé te szi. A mat ri cák az aláb bi idõ tar ta mok ra min den
au tó pá lyán ér vé nye sek:

a) 1 na pos mat ri ca: a vá sár ló ál tal meg je lölt nap tá ri
nap ra, ki zá ró lag a D4 jár mû ka te gó ri á ra,

b) 4 na pos mat ri ca: a vá sár ló ál tal meg je lölt kez dõ
nap ra és to váb bi 3 nap ra (össze sen 4 egy mást kö ve tõ nap -
tá ri nap ra), ki zá ró lag a D1 jár mû ka te gó ri á ra,

c) he ti mat ri ca: a vá sár ló ál tal meg je lölt kez dõ nap ra és 
to váb bi 9 nap ra (össze sen 10 egy mást kö ve tõ nap tá ri
 napra),

d) ha vi mat ri ca: a vá sár ló ál tal meg je lölt kez dõ nap tól
a kö vet ke zõ hó nap ban szá má nál fog va kez dõ nap pal meg -
egye zõ nap 24. órá já ig; ha ez a nap a le já rat hó nap já ban
 hiányzik, a hó nap utol só nap já nak 24. órá já ig,

e) éves mat ri ca: a tárgy év el sõ nap já tól a tárgy évet
 követõ év ja nu ár 31. nap já nak 24. órá já ig (össze sen 13 hó -
nap ra).

(2) Az ér vé nyes sé gi idõ tar ta mon be lü li vá sár lás ese té -
ben az ér vé nyes ség kez de te a vá sár lás idõ pont ja.

(3) Az au tó pá lya hasz ná la tá ért fi ze ten dõ dí jat a mat ri ca
meg vé te le kor kell ki egyen lí te ni.

(4) A mat ri ca jog sze rû hasz ná la tát az el len õr zõ szel vény 
vagy bi zony lat [a mat ri ca sor szá mát, a gép ko csi for gal mi
rend szá mát és az ér vé nyes ség kez de tét tar tal ma zó ér té ke -
sí tõ ter mi nál bi zony lat vagy az ugyan ezen ada to kat tar tal -
ma zó szám la, il let ve nyug ta, va la mint ezek elekt ro ni kus
vál to za ta (a to váb bi ak ban: bi zony lat)] iga zol ja.

(5) Az 1 na pos mat ri ca és el len õr zõ szel vény min tá ját
a 2. mel lék let, a 4 na pos mat ri ca és el len õr zõ szel vény min -
tá ját a 3. mel lék let, a he ti mat ri ca és el len õr zõ szel vény
min tá ját a 4. mel lék let, a ha vi mat ri ca és el len õr zõ szel -
vény min tá ját az 5. mel lék let, az éves mat ri ca és el len õr zõ
szel vény min tá ját a 6. mel lék let tar tal maz za.

(6) A mat ri ca az ÁAK Zrt. ügy fél szol gá la ti iro dá i ban és
ki je lölt áru sí tó he lye in, va la mint a meg bí zott vi szont el -
adók nál vá sá rol ha tó meg.

(7) Az au tó pá lyák mat ri ca kö te les sza ka szai, va la mint
a mat ri ca áru sí tó he lyek je lö lé sé re szol gá ló pik to gra mot
a 7. mel lék let tar tal maz za.

A matrica érvényesítése

3.  §

(1) A mat ri ca az el len õr zõ szel vénnyel vagy a vá sár lás
té nyét iga zo ló bi zony lat tal együtt ér vé nyes. Az el len õr zõ
szel vény re vá sár lás kor – a vá sár ló nak va ló át adás elõtt –
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le tö röl he tet le nül rá kell ír ni a gép jár mû for gal mi rend szá -
mát. A mat ri ca vá sár ló já nak az ér té ke sí tés kor ki nyom ta -
tott bi zony la tot alá kell ír nia az el len õr zõ szel vény re fel írt,
va la mint a bi zony la ton meg je le nõ rend szám he lyes sé gé -
nek és egye zõ sé gé nek, va la mint a díj ka te gó ria és ér vé -
nyes ség kez de ti idõ pont he lyes sé gé nek iga zo lá sa ként.

(2) Az éves mat ri cán és a hoz zá tar to zó el len õr zõ szel -
vé nyen az ér vé nyes ség ide je nyom dai úton van feltün -
tetve. Az 1 na pos, 4 na pos, he ti és egy hó na pos mat ri ca
 érvényességének kez dõ nap ját az ér té ke sí tés he lyén – a
 vásárlónak va ló át adás elõtt – az el adó a hó nap és nap
 mezõben el he lye zett egy ér tel mû lyu kasz tás sal je lö li.

(3) A mat ri cát a gép jár mû szél vé dõ jé nek bal al só sar -
kába – mo tor ke rék pár ese té ben an nak jól lát ha tó he lyé re –
kell ra gasz ta ni a gyá ri lag er re a cél ra ké szí tett ön ta pa dós
fe lü le té vel.

(4) Az el len õr zõ szel vényt vagy a vá sár lás té nyét iga -
zoló bi zony la tot a gép jár mû ve ze tõ je az au tó pá lyán va ló
köz le ke dés al kal má val kö te les ma gá nál tar ta ni.

(5) A hasz ná la ti díj meg fi ze té sét a (2) be kez dés ben fog -
lal tak nak meg fe le lõ lyu kasz tás, il let ve a (3) be kez dés ben
fog lal tak nak meg fele lõen ki ra gasz tott mat ri ca iga zol ja.

(6) Az ér vény te len mat ri cát a gép jár mû tu laj do no sá nak
(üzem ben tar tó já nak) el kell tá vo lí ta nia a gép jár mû szél vé -
dõ jé rõl (mo tor ke rék pár ese té ben a ki ra gasz tás he lyé rõl).

A díj mértéke

4.  §

(1) A díj mér té ke a gép jár mû ka te gó ri á já tól függ. A díj -
ka te gó ri ák a kö vet ke zõk:

a) D1 díj ka te gó ria: mo tor ke rék pár, va la mint a leg fel -
jebb 3,5 ton na meg en ge dett leg na gyobb össz tö me gû gép -
jár mû és mind ezek bár mi lyen von tat mánnyal is,

b) D2 díj ka te gó ria: a 3,5 ton nát meg ha la dó, leg fel jebb
7,5 ton na meg en ge dett leg na gyobb össz tö me gû gép jár mû,
va la mint gép jár mû és von tat mány együt te se (jár mû sze rel -
vény),

c) D3 díj ka te gó ria: a 7,5 ton nát meg ha la dó, leg fel jebb
12,0 ton na meg en ge dett leg na gyobb össz tö me gû gép jár -
mû, va la mint gép jár mû és von tat mány együt te se (jár mû -
sze rel vény),

d) D4 díj ka te gó ria: a D1, D2 vagy D3 díj ka te gó ri á ba
nem so rol ha tó va la mennyi gép jár mû.

(2) A 7,5 ton nát meg ha la dó össz tö me gû au tó buszt az
össz tö me gé nek meg fe le lõ díj ka te gó ri á nál eggyel ala cso -
nyabb díj ka te gó ri á ba kell be so rol ni.

(3) A gép jár mû és a von tat mány meg en ge dett leg na -
gyobb össz tö me gé nek ér té két a for gal mi en ge dély ben sze -
rep lõ ha tó sá gi be jegy zés alap ján kell meg ha tá roz ni.

(4) A mat ri ca – 20% áfát tar tal ma zó – ára a kö vet ke zõ:

brut tó ár Ft-ban

Díj -
osz tály

1 na -
pos

4 na pos

he ti ha vi Éves

2006.
01.

01.–
2006.
04. 30.

2006.
05.

01.–
2006.
09. 30.

2006.
10.

01.–
2006.
12. 31.

D1 – 1 170 1 520 1 170 2 500 4 200 37 000

D2 – – – – 6 500 12 500 106 000

D3 – – – – 10 000 18 000 158 000

D4 2 000 – – – 13 000 22 500 190 000

(5) Díj men te sen le het köz le ked ni
a) az M1 au tó pá lyán Bu da pest és az M0 au tó út cso mó -

pont ja (5,6–16,3 km),
b) az M1 au tó pá lyán Bu da pest fe lé a bi a tor bá gyi fel -

haj tó és az M0 au tó út cso mó pont ja (17,6–16,3 km),
c) az M1 au tó pá lyán a Ta ta bá nya ó vá ros és Ta ta cso -

mó pon tok (55,5–66,8 km),
d) az M1 au tó pá lya Gyõrt el ke rü lõ sza ka szán a 19. és

85. szá mú fõ utak cso mó pont ja (106,0–129,4 km),
e) az M3 au tó pá lyán Bu da pest és a 2/B au tó út cso mó -

pont ja (10,1–13,1 km),
f) az M3 au tó pá lyán Ke rek ha raszt és Hat van cso mó -

pon tok (51,3–54,7 km),
g) az M5 au tó pá lyán Bu da pest és Gyál cso mó pont ja

(13,0–21,7 km),
h) az M5 au tó pá lya Kecs ke mé tet el ke rü lõ sza ka szán az

5. és 54. szá mú fõ utak cso mó pont ja (73,7–90,4 km),
i) az M7 au tó pá lyán Bu da pest és Érd cso mó pont ja

(5,6–17,7 km),
j) az M7 au tó pá lya Szé kes fe hér várt el ke rü lõ sza ka szán

a 7. és 63. szá mú fõ utak cso mó pont ja (56,4–63,8 km),
k) az M7 au tó pá lyán (a Nagy ka ni zsa és Be cse hely

 közötti sza kasz for ga lom ba he lye zé sé ig) Be cse hely és
 Letenye ha tár át ke lõ hely 222,5–231,2 km)

l) az M1 au tó pá lya Mo son ma gya ró várt el ke rü lõ sza ka -
szán a 86. és 15. szá mú fõ utak cso mó pont ja (159,1–165,9)
kö zött.

(6) Nem kell dí jat fi zet ni a köz út le zá rá sá nak vagy for -
gal ma kor lá to zá sá nak (el te re lé sé nek) idõ tar ta ma alatt
azon az egyéb ként díj kö te les au tó pá lya-sza ka szon, ame -
lyet a Kkt. 14.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban
meg ha tá ro zott szer vek te re lõ út ként je löl tek ki.

(7) Az ÁAK Zrt. a te re lõ út ként ki je lölt autópálya-
 szakaszról és a díj men tes ség idõ tar ta má ról a köz le ke dés -
ben részt ve võ ket a rá dió, a te le ví zió és a saj tó út ján tá jé -
koz tat ja.

Ellenõrzés

5.  §

(1) Az au tó pá lyát hasz ná ló a hasz ná la ti jo go sult sá got a
ki ra gasz tott ér vé nyes mat ri cá val, va la mint a vá sár lás té -



nyét iga zo ló el len õr zõ szel vény vagy bi zony lat át adá sá val
vagy be mu ta tá sá val iga zol ja. Az ÁAK Zrt. a gép jár mû ka -
te gó ri á já nak meg fe le lõ díj meg fi ze té sét, to váb bá a mat -
rica, az el len õr zõ szel vény, il let ve a bi zony lat meg lé tét, ér -
vé nyes sé gét el len õr zi.

(2) El len õr zés kor a gép jár mû ve ze tõ je az ál lan dó vagy
ide ig le nes el len õr zõ pont nál kö te les meg áll ni és az el len -
õr zõ szel vényt, il let ve a bi zony la tot az ÁAK Zrt. el len õré -
nek át ad ni, va la mint a díj ka te gó ria el len õr zé sé re a gép jár -
mû és von tat mány for gal mi en ge dé lyét be mu tat ni.

(3) Az út hasz ná la ti díj meg fi ze té se – a gép jár mû vek
meg ál lí tá sa nél kül – rend szám alap ján, elekt ro ni kus úton
az au tó pá lyák mat ri ca kö te les sza ka sza i nak bár mely pont -
ján el len õriz he tõ.

(4) Ha a gép jár mû az el len õr zés kor nem ren del ke zik
 érvényes mat ri cá val és el len õr zõ szel vénnyel – vagy ér vé -
nyes mat ri cá val és a vá sár lás té nyét iga zo ló bi zony lat tal –,
il let ve a D4 ka te gó ri á nál ala cso nyabb díj ka te gó ri á ba so -
rolt gép jár mû a D4 ka te gó ri á hoz tar to zó 1 na pos mat ri cát
hasz nál ja, ak kor jo go su lat lan út hasz ná lat  miatt a gép jár mû 
díj ka te gó ri á já nak meg fe le lõ pót dí jat kell fi zet ni.

(5) Ha a gép jár mû az el len õr zés kor a gép jár mû re egyéb -
ként irány adó díj ka te gó ri á hoz ké pest ala cso nyabb díj osz -
tály ba tar to zó, ér vé nyes mat ri cá val ren del ke zik, úgy az
ala cso nyabb és az egyéb ként irány adó díj ka te gó ri á hoz
ren delt pót dí jak kü lön bö ze tét kell meg fi zet ni.

(6) A pót díj mér té ke:

D1 ka te gó ria D2 ka te gó ria D3 ka te gó ria D4 ka te gó ria
Fi ze té si
ha tár idõ

13 800 Ft 37 800 Ft 58 800 Ft 75 000 Ft 15 na pon
be lül

57 500 Ft 157 500
Ft

245 000
Ft

312 500
Ft

30 na pon
be lül

(7) A (4) és (5) be kez dé sek sze rin ti jo go su lat lan út hasz -
ná lat ese té ben, meg ál lí tá sos, vi zu á lis el len õr zés kor a hely -
szí nen a gép jár mû ve ze tõ je kö te les a meg fe le lõ pót dí jat, il -
let ve pót díj-kü lön bö ze tet fi zet ni. En nek el mu lasz tá sa ese -
tén a pót díj utó la gos meg fi ze té sé re a gép jár mû tu laj do no sa 
(üzem ben tar tó ja) kö te les.

(8) Elekt ro ni kus el len õr zés ese té ben, a (4) és (5) be kez -
dés sze rin ti ek ese tén a pót dí jat, il let ve pót díj-kü lön bö ze tet
a gép jár mû tu laj do no sá nak (üzem ben tar tó já nak) kéz be sí -
tett fi ze té si fel szó lí tás kéz hez vé te lét köve tõen a (6) be kez -
dés táb lá za ta sze rin ti díj ka te gó ri á nak és fi ze té si ha tár idõ -
nek meg fele lõen kell meg fi zet ni.

A matrica cseréje vagy pótlása

6.  §

(1) Amennyi ben a gép jár mû vet a tu laj do no sa év köz ben
el ide ge ní ti, kér he ti a mat ri ca ér vé nye sí té sét az új on nan
 vásárolt gép jár mû re. Az át írást ké rõ gép jár mû-tu laj do nos -
nak az ÁAK Zrt. va la me lyik ügy fél szol gá la ti iro dá já ban
be kell mu tat nia az új gép jár mû for gal mi en ge dé lyét, va la -
mint a vá sár lást iga zo ló bi zony la tok va la me lyi két, vissza
kell szol gál tat nia az el adott gép jár mû höz tar to zó éves mat -
ri cát és ki kell fi zet nie az át írá si dí jat. A – 20% áfát tar tal -
ma zó – át írá si díj 1000 Ft.

(2) Rend szám cse re ese té ben az el já rás meg egye zik az
(1) be kez dés ben fog lal tak kal, az zal a kü lönb ség gel, hogy
a rend szám cse re té nyét is iga zol ni kell.

(3) Szél vé dõ cse re ese té ben az el len õr zõ szel vény és a
vá sár lás té nyét iga zo ló bi zony la tok, vagy a biz to sí tó iga -
zo lá sá nak be mu ta tá sa mel lett az ÁAK Zrt. ügyfélszolgá -
lati iro dá ja az ere de ti rend szám ra ki ál lí tott mat ri cát ad ki
– 20% áfát tar tal ma zó – 1000 Ft díj meg fi ze té se el le né ben.

(4) Ha a gép jár mû vet el lop ták vagy to tál kárt szen ve dett, 
a rend õrség vagy a biz to sí tó er rõl  szóló iga zo lá sá nak és a
mat ri ca vá sár lá sá nak té nyét iga zo ló bi zony la tok va la me -
lyi ké nek be mu ta tá sa ese tén, to váb bá – amennyi ben fel lel -
he tõ – az el len õr zõ szel vény le adá sa mel lett az ÁAK Zrt.
ügy fél szol gá la ti iro dá ja új mat ri cát és el len õr zõ szel vényt
ad ki – 20% áfát tar tal ma zó – 1000 Ft díj meg fi ze té se el le -
né ben.

Záró rendelkezések

7.  §

Ez a ren de let 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, egy ide jû -
leg ha tá lyát vesz ti az au tó pá lyák hasz ná la tá nak díj ár ól
 szóló 26/2004. (III. 11.) GKM ren de let, va la mint az an nak
mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 82/2004. (V. 28.) GKM ren de -
let, 125/2004. (X. 26.) GKM ren de let és 33/2005. (VI. 12.)
GKM ren de let.

8.  §

Ez a ren de let a ne héz te her gép jár mû vek re egyes inf ra -
struk tú rák hasz ná la tá ért ki ve tett dí jak ról  szóló, 1999. jú -
nius 17-i 1999/62/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv I., III. és IV. fe je ze té nek va ló meg fe le lést szol gálja.

Dr. Kó ka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. melléklet a 110/2005. (XII. 23.) GKM rendelethez

Egyedi ellenõrzõ lap

2. melléklet a 110/2005. (XII. 23.) GKM rendelethez

1 napos matrica és ellenõrzõ szelvény

Mat ri ca elõ lap Mat ri ca hát lap El len õr zõ szel vény
Ér té ke sí tés kor nem lát szik Ér té ke sí tés kor lát szik Ér té ke sí tés kor lát szik
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3. melléklet a 110/2005. (XII. 23.) GKM rendelethez

4 napos matrica és ellenõrzõ szelvény

Mat ri ca elõ lap Mat ri ca hát lap El len õr zõ szel vény
Ér té ke sí tés kor nem lát szik Ér té ke sí tés kor lát szik Ér té ke sí tés kor lát szik
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4. melléklet a 110/2005. (XII. 23.) GKM rendelethez

Heti matrica és ellenõrzõ szelvény

Mat ri ca elõ lap Mat ri ca hát lap El len õr zõ szel vény
Ér té ke sí tés kor nem lát szik Ér té ke sí tés kor lát szik Ér té ke sí tés kor lát szik
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5. melléklet a 110/2005. (XII. 23.) GKM rendelethez

Havi matrica és ellenõrzõ szelvény

Mat ri ca elõ lap Mat ri ca hát lap El len õr zõ szel vény
Ér té ke sí tés kor nem lát szik Ér té ke sí tés kor lát szik Ér té ke sí tés kor lát szik
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6. melléklet a 110/2005. (XII. 23.) GKM rendelethez

Éves matrica és ellenõrzõ szelvény

Mat ri ca elõ lap Mat ri ca hát lap El len õr zõ szel vény
Ér té ke sí tés kor nem lát szik Ér té ke sí tés kor lát szik Ér té ke sí tés kor lát szik
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7. melléklet
a 110/2005. (XII. 23.) GKM rendelethez

Matricaköteles autópályaszakaszok és matricaárusító
helyek jelölése

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
115/2005. (XII. 27.) GKM

ren de le te
a ma gyar lég tér hasz ná la tá val kap cso la tos
egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról*

A lé gi köz le ke dés rõl szó ló 1995. évi XCVII. tör vény
52. §-ának (4) be kez dé sé ben és 63. §-ában ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – a hon vé del mi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – 
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A Ma gyar Köz tár sa ság lég te ré ben és re pü lõt ere in
tör té nõ re pü lé sek vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról szó ló

14/2000. (XI. 14.) Kö ViM ren de let mó do sí tá sa

1. §

A Ma gyar Köz tár sa ság lég te ré ben és re pü lõt ere in tör té -
nõ re pü lé sek vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról szó ló 14/2000.
(XI. 14.) Kö ViM ren de let mel lék le te he lyé be e ren de let
1. szá mú mel lék le te lép.

* A ren de let mel lék le tek kel tel jes szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2005. évi
170. szá má nak II. kö te te tar tal maz za.

A lé gi for ga lom irá nyí tá sá nak sza bá lya i ról szó ló
16/2000. (XI. 22.) Kö ViM ren de let mó do sí tá sa

2. §

A lé gi for ga lom irá nyí tá sá nak sza bá lya i ról szó ló
16/2000. (XI. 22.) Kö ViM ren de let  1–3. szá mú mel lék le te 
he lyé be e ren de let 2–4. szá mú mel lék le te lép.

Záró ren del ke zés

3. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de tést kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a Lé gi for gal mi és Re pü lõ té ri Igaz ga tó ság meg szün -
te té sé rõl és a Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for gal mi Szol -
gá lat lét re ho zá sá ról szó ló 45/2001. (XII. 20.) Kö ViM
 rendelet 6. §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja, e) pont já nak
ec)–ed) al pont ja, g) pont já nak gb) al pont ja,

b) a Ma gyar Köz tár sa ság lég te ré ben és re pü lõt ere in
tör té nõ re pü lé sek vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról szó ló
14/2000. (XI. 14.) Kö ViM ren de let mó do sí tá sá ról szó ló
3/2002. (I. 23.) Kö ViM ren de let,

c) a lé gi for ga lom irá nyí tá sá nak sza bá lya i ról szó ló
16/2000. (XI. 22.) Kö ViM ren de let mó do sí tá sá ról szó ló
4/2002. (I. 23.) Kö ViM ren de let,

d) a ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je -
lö lé sé rõl szó ló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 25/2003.
(IV. 25.) GKM–HM–KvVM együt tes ren de let 18. §-ának
(3) és (4) be kez dé se,

e) a ma gyar lég tér hasz ná la tá val kap cso la tos egyes
 miniszteri ren de le tek mó do sí tá sá ról szó ló 10/2004.
(II. 12.) GKM ren de let,

f) a lé gi for ga lom irá nyí tá sá nak sza bá lya i ról szó ló
16/2000. (XI. 22.) Kö ViM ren de let mó do sí tá sá ról szó ló
26/2005. (V. 5.) GKM ren de let.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a pol gá ri lé gi jár mû üzem ben tar tá sá nak szak mai fel -

té te le i rõl és en ge dé lye zé si el já rá sá ról szó ló 20/2002.
(III. 30.) Kö ViM ren de let (a to váb bi ak ban: Ren de let) mel -
lék le te I. Ré sze K) fe je ze té nek 1.665 pont ja he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„JAR-OPS 1.665 – Föld fel szín meg kö ze lí té sé re fi gyel -
mez te tõ rend szer

a) Az 5700 kg-nál na gyobb jó vá ha gyott ma xi má lis fel -
szál ló tö me gû, vagy 9-nél több en ge dé lye zett utas ülés sel
ren del ke zõ, gáz tur bi nás haj tó mû vel fel sze relt repülõ -
gépeknek ren del kez ni ük kell a föld fel szín megközelíté -
sére fi gyel mez te tõ rend szer rel.

b) A föld fel szín meg kö ze lí tés re fi gyel mez te tõ rend szer 
hang jel zé sek kel és ki egé szí tõ vi zu á lis je lek kel idõ ben és
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meg kü lön böz tet he tõ en, au to ma ti ku san ad jon figyelmez -
tetést a ha jó zó sze mély zet szá má ra a süllye dés mér té ké rõl,
a föld fel szín kö zel sé gé rõl, a fel szál lás vagy át star to lás
 utáni ma gas ság vesz tés rõl, rend el le nes le szál lá si kon fi gu -
rá ci ó i ról és a sik ló pá lyá tól le fe lé tör té nõ el té rés rõl.

c) Gáz tur bi nás haj tó mû vel fel sze relt re pü lõ gép nek
15 000 kg-nál na gyobb jó vá ha gyott ma xi má lis fel szál ló
tö meg gel, il let ve 30-nál több en ge dé lye zett utas ülés szám -
mal 2006. jú li us 1. után ren del kez nie kell olyan, a föld -
felszín meg kö ze lí tés re fi gyel mez te tõ rend szer rel, amely
föld fel szí ni ve szély re elõ re fi gyel mez te tõ funk ci ót (pre -
dic ti ve ter ra in ha zard war ning func ti on) is tar tal maz
(TAWS – Ter ra in Awa re ness and War ning Sys tem).

d) Gáz tur bi nás haj tó mû vel fel sze relt re pü lõ gép nek
5700 kg-nál na gyobb, de 15 000 kg-t meg nem ha la dó
 jóváhagyott ma xi má lis fel szál ló tö meg gel, il let ve 9-nél
több, de 30-at nem meg ha la dó en ge dé lye zett utas ülés
szám mal, 2007. ja nu ár 1. után ren del kez nie kell olyan,
 veszélyes föld fel szín meg kö ze lí tés re fi gyel mez te tõ rend -
szer rel, amely föld fel szí ni ve szély re elõ re fi gyel mez te tõ
funk ci ót (pre dic ti ve ter ra in ha zard war ning func ti on) is
tar tal maz (TAWS – Ter ra in Awa re ness and War ning
 System).

e) A TAWS rend szer au to ma ti ku san ad jon fi gyel mez -
te tést a ha jó zó sze mély zet szá má ra hang jel zé sek kel és
 vizuális je lek kel, va la mint a Fel szín kö zel ség-jel zõ Ki jel -
zõn (Ter ra in Awa re ness Disp lay) ke resz tül, meg fe le lõ
 riasztási idõt biz to sít va a föld fel szín be üt kö zés meg elõ zé -
sé re, a fel ké szü lés le he tõ sé gé re és a föld fel szín tõl va ló
 magasság tar tá sá ra.”

b) a Ren de let mel lék le te I. Ré sze K) fe je ze té nek
1.820 pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„JAR-OPS 1.820 – Au to ma ti kus vész hely ze ti rá dió jel -
adó (lásd IEM OPS 1.820)

a) Az olyan re pü lõ gép nek, me lyet egye di Lé gi al kal -
mas sá gi Bi zo nyít vánnyal 2002. ja nu ár 1-jén vagy ezen
 dátumot kö ve tõ en he lyez tek üzem be, ren del kez nie kell
egy au to ma ti kus Vész hely ze ti rá dió jel adó val (ELT),
amely al kal mas su gár zás ra 121,5 MHz-en és 406–
406,1 MHz frek ven cia sá von.

b) Az olyan re pü lõ gép nek, me lyet egye di  Légi -
alkalmassági Bi zo nyít vánnyal 2002. ja nu ár 1. elõtt he -
lyeztek üzem be, ren del kez nie kell bár mi lyen Vészhely -
zeti  rádiójeladóval (ELT), amely al kal mas su gár zás ra
121,5 MHz-en és 406–406,1 MHz frek ven cia sá von, az zal
a ki vé tel lel, hogy azok a re pü lõ gé pek 2006. de cem -
ber 31-ig üze mel het nek, me lye ket 2000. áp ri lis 1-jén vagy
ezen dá tu mot meg elõ zõ en olyan au to ma ti kus veszély -
helyzeti rá dió jel adó val (ELT) sze rel tek fel, amely
121,5 MHz-en su gá roz, de 406-406,1 MHz frekvencia -
sávon nem.

c) Min den ma gyar lajst rom ba fel vett lé gi jár mû vön
a 406–406,1 MHz frek ven cia sá von su gá roz ni ké pes ELT-t 
a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ál tal ki adott kód ra kell beállí -
tani. A ki adott kód ról a lé gi köz le ke dé si ha tó ság nyil ván -
tar tást ve zet.”

Dr. Kó ka Já nos s. k.
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter
116/2005. (XII. 27.) GKM

rendelete

a magyar légtér igénybevételéért fizetendõ díjról

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
9.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján
– a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

Értelmezõ rendelkezések

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:

a) Bu da pest Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet: a Ma gyar Köz -
tár sa ság lég te ré nek azon ré sze, ame lyen be lül a lé gi köz le -
ke dés szá má ra FL660 (20 100 m STD) ma gas sá gig lé gi for -
gal mi szol gá la tot biz to sí ta nak,

b) Bu da pest Kö zel kör zet: kü lön jog sza bály ban1 meg -
ha tá ro zott Bu da pest TMA (Ter mi nal Cont rol Area) el len -
õr zött lég tér,

c) Bu da pest-Fe ri hegy Re pü lõ té ri Irá nyí tó Kör zet:
 külön jog sza bály ban1 meg ha tá ro zott Fe ri hegy CTR
( Aerodrome Cont rol Zo ne) el len õr zött lég tér,

d) mû szer sze rin ti re pü lé si sza bá lyok (Inst ru ment
Flight Ru les – IFR): a re pü lés mû sze res me te o ro ló gi ai kö -
rül mé nyek kö zöt ti vég re haj tá sát meg ha tá ro zó sza bá lyok
együt te se.

A magyar légtér igénybevételéért fizetendõ díjak

2.  §

A ma gyar lég tér igény be vé te lé ért – a Ma gyar Köz tár sa -
ság nak a 19/1993. (I. 29.) Korm. ren de let tel ki hir de tett
EUROCONTROL tag sá ga alap ján az EUROCONTROL
Ki bõ ví tett Bi zott sá gá nak az út vo nal-hasz ná la ti dí jak al -
kal ma zá sa tár gyá ban ho zott, e ren de let mel lék le tét ké pe zõ
ha tá ro za tá ra (a továb biak ban: Ha tá ro zat) fi gye lem mel –
e ren de let ben meg ha tá ro zott

a) út vo nal-hasz ná la ti dí jat és

b) kö zel kör ze ti dí jat

(a továb biak ban együtt: lég tér igény be vé te li díj) kell
 fizetni.

1 A ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je lö lé sé rõl  szóló
14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM együt tes ren de let.



A légtér igénybevételi díj fizetésének közös szabályai

3.  §

(1) A lég tér igény be vé te li díj össze gét – a (2) be kez dés -
ben fog lalt el té rés sel – eu ró ban kell meg fi zet ni, az
EUROCONTROL brüssze li köz pont já hoz.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban be jegy zett lé gi jár mû
üzem ben tar tók, a lég tér igény be vé te li díj össze gét nem -
zeti va lu tá ban (HUF) is meg fi zet he tik.

Útvonal-használati díj

4.  §

(1) Az út vo nal-hasz ná la ti dí jat – a (2) be kez dés ben fog -
lalt ki vé tel lel – Bu da pest Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet ben –
a Ha tá ro zat 5. Cik ke lyé ben meg ha tá ro zott út vo nal hossz
alap ján – mû szer sze rin ti re pü lé si sza bá lyok nak meg fele -
lõen mû kö dõ re pü lé sek után kell fi zet ni.

(2) Az út vo nal-hasz ná la ti díj meg fi ze té se alól a kö vet -
ke zõ re pü lé sek men te sül nek:

a) a Ha tá ro zat 8. Cik ke lyé nek 1. pont já ban fel so rolt re -
pü lé sek,

b) az EUROCONTROL tag ál la mok ka to nai lé gi jár mû -
ve i vel vég re haj tott re pü lé sek,

c) azok nak az ál la mok nak a ka to nai lé gi jár mû ve i vel
vég re haj tott re pü lé sek, ame lyek nek a Ma gyar Köz tár sa ság 
két- vagy több ol da lú nem zet kö zi szer zõ dés ben díj men tes -
sé get biz to sí tott,

d) föl di lé gi na vi gá ci ós be ren de zés ként hasz nált vagy
hasz nál ni ter ve zett be ren de zé sek el len õr zé se, vagy ki pró -
bá lá sá nak ki zá ró la gos cél já val vég re haj tott re pü lé sek, ki -
vé ve az adott lé gi jár mû ke res ke del mi át te le pü lé se it,

e) re pü lé sek, ame lyek ugyan azon a re pü lõ té ren fe je -
zõd nek be, amely rõl a lé gi jár mû fel szállt, és a re pü lés fo -
lya mán köz be esõ le szál lás nem tör tént (kör re pü lés).

(3) Az út vo nal-hasz ná la ti díj rend szer al kal ma zá sá nak
és a díj fi ze té sé nek fel té te le it, to váb bá az út vo nal-hasz ná -
la ti egy ség díj sza bás mér té két a ren de let mel lék le te tar tal -
maz za.

Közelkörzeti díj

5.  §

(1) A kö zel kör ze ti dí jat – a (2) be kez dés ben fog lalt ki -
vé tel lel – a Bu da pest Fe ri hegy Nem zet kö zi Re pü lõ tér rõl
in du ló – Bu da pest Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet ben a Ha tá -
ro zat 5. Cik ke lyé nek 3. pont já ban meg ha tá ro zott 20 km út -
vo nal hossz alap ján, to váb bá a Bu da pest Kö zel kör zet ben

és Bu da pest-Fe ri hegy Re pü lõ té ri Irá nyí tó Kör zet ben vég -
re haj tott – mû szer sze rin ti re pü lé si sza bá lyok nak meg fele -
lõen mû kö dõ re pü lé sek után kell fi zet ni.

(2) A kö zel kör ze ti díj meg fi ze té se alól a kö vet ke zõ re -
pü lé sek men te sül nek:

a) olyan lé gi jár mû vel vég re haj tott re pü lé sek, ame lyek
en ge dé lye zett leg na gyobb fel szál ló-tö me ge ket tõ ton ná nál 
ke ve sebb;

b) hi va ta los kül de tés ben lé võ ural ko dó és köz vet len
csa lád ja, ál lam-, kor mány fõ és mi nisz te rek ki zá ró la gos
szál lí tá sá ra vég re haj tott re pü lé sek. Ezt va la mennyi eset -
ben a re pü lé si terv ben a meg fe le lõ stá tus in di ká tor jel zé sé -
vel alá kell tá masz ta ni;

c) ille té kes ku ta tó-men tõ tes tü let ál tal en ge dé lye zett
ku ta tó-men tõ re pü lé sek;

d) az EUROCONTROL tag ál la mok ka to nai lé gi jár mû -
ve i vel vég re haj tott re pü lé sek;

e) azok nak az ál la mok nak a ka to nai lé gi jár mû ve i vel
vég re haj tott re pü lé sek, ame lyek nek a Ma gyar Köz tár sa ság 
két- vagy több ol da lú nem zet kö zi szer zõ dés ben díj men tes -
sé get biz to sí tott;

f) föl di lé gi na vi gá ci ós be ren de zés ként hasz nált vagy
hasz nál ni ter ve zett be ren de zé sek el len õr zé se, vagy ki pró -
bá lá sá nak ki zá ró la gos cél já val vég re haj tott re pü lé sek, ki -
vé ve az adott lé gi jár mû ke res ke del mi át te le pü lé se it;

g) re pü lé sek, ame lyek ugyan azon a re pü lõ té ren fe je -
zõd nek be, amely rõl a lé gi jár mû fel szállt, és a re pü lés fo -
lya mán köz be esõ le szál lás nem tör tént (kör re pü lés).

(3) A kö zel kör ze ti díj meg fi ze té sé re a re pü lést vég re haj -
tó lé gi jár mû üzem ben tar tó ja kö te les. Ha az üzem ben tar tó
azo nos sá ga is me ret len, a lé gi jár mû üzem ben tar tó já nak a
lé gi jár mû tu laj do no sát kell te kin tet ni, ki vé ve, ha bi zo nyít -
ja az üzem ben tar tó ki lé tét.

(4) A kö zel kör ze ti díj Bu da pest Kö zel kör zet ben és Bu -
da pest-Fe ri hegy Re pü lõ té ri Irá nyí tó Kör zet ben lé võ lé gi -
na vi gá ci ós be ren de zé sek és szol gá la tok biz to sí tá sa, va la -
mint az EUROCONTROL ál tal mû köd te tett kö zel kör ze ti
díj rend szer kap csán fel me rü lõ költ sé gek fe de zé sé re szol -
gál.

6.  §

(1) A kö zel kör ze ti dí jat a kö vet ke zõ kép let alap ján kell
ki szá mí ta ni:

R = t × N

ahol is R a kö zel kör ze ti díj, t az egy ség díj sza bás és N az
ezen re pü lé sek hez tar to zó kö zel kör ze ti szol gá la ti egy sé -
gek szá ma.

(2) A kö zel kör ze ti egy ség díj sza bás (t) mér té ke 246,68
eu ró, amely az ál ta lá nos for gal mi adót nem tar tal maz za.

(3) Egy adott re pü lés re, az (1) be kez dés ben em lí tett,
N be tû vel je lölt kö zel kör ze ti szol gá la ti egy ség nagy sá ga –
az aláb bi kép let sze rint – a lé gi jár mû ton ná ban ki fe je zett,
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en ge dé lye zett leg na gyobb fel szál ló-tö me ge 50-nel tör té nõ 
osz tás sal nyert há nya do sá nak négy zet gyö ke:

N = Engedélyezett legnagyobb felszálló - tömeg

50

7.  §

(1) A kö zel kör ze ti díj fi ze té sé nek fel té te le i re és a ké se -
del mes fi ze tés ese tén fi ze ten dõ ké se del mi ka mat mér té ké -
re, a ren de let mel lék le té nek 2. füg ge lé ké ben meg ha tá ro zott 
– az út vo nal-hasz ná la ti díj ra vo nat ko zó – ren del ke zé se ket
kell al kal maz ni.

(2) A kö zel kör ze ti díj be sze dé sé re és a szám la rek la má -
ci ók ke ze lé sé re az EUROCONTROL jo go sult, a lé gi for -
ga lom irá nyí tá sá ra ki je lölt szerv vel kö tött két ol da lú meg -
ál la po dás alap ján.

Záró rendelkezések

8.  §

(1) Ez a ren de let 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, egy -
ide jû leg ha tá lyát vesz ti az EUROCONTROL út vo -
nal-hasz ná la ti dí jak tár gyá ban ho zott ha tá ro za tá nak al kal -
ma zá sá ról  szóló 13/2002. (IX. 5.) GKM ren de let, va la mint 
az an nak mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 10/2005. (II. 14.)
GKM ren de let.

(2) A kö zel kör ze ti dí jat a 2006. év ben 25%-os, a
2007. év ben 50%-os, a 2008. év ben 75%-os, a 2009. év tõl
kezd ve 100%-os mér ték ben kell meg fi zet ni.

Dr. Kó ka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Melléklet
a 116/2005. (XII. 27.) GKM rendelethez

Az útvonal-használati díjrendszer alkalmazási
feltételei

1. Cikkely

1. Dí jat kell be szed ni min den egyes, a Nem zet kö zi Pol -
gá ri Re pü lé si Szer ve zet szab vá nyai és aján lott el já rá sai
sze rin ti mû szer sze rin ti re pü lé si sza bá lyok (IFR) meg fele -
lõen – a Szer zõ dõ Ál la mok ille té kességébe tar to zó, az
1. füg ge lék ben fel so rolt Re pü lés tá jé koz ta tó Kör ze tek lég -
te ré ben – vég re haj tott re pü lé sért. To váb bá egy Szer zõ dõ
Ál lam dönt het úgy, hogy dí jat szed az il le té kes sé gé be tar -
to zó Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet(ek)ben lát va re pü lé si sza -

bá lyok (VFR) sze rint vég re haj tott re pü lé sek után. Egy
adott Szer zõ dõ Ál lam ille té kességébe tar to zó Re pü lés tá jé -
koz ta tó Kör ze tek ben rész ben lát va re pü lé si, rész ben mû -
szer sze rin ti re pü lé si sza bá lyok sze rint vég re haj tott re pü lé -
sek ( vegyes VFR/IFR re pü lés), a szó ban for gó Re pü lés tá -
jé koz ta tó Kör ze tek ben a re pü lés tel jes tá vol sá ga után az
IFR re pü lé sek re ki ve tett dí jat fi ze tik.

2. A díj a Szer zõ dõ Ál la mok nál az út vo na lat ki je lö lõ lé -
gi na vi gá ci ós be ren de zé sek és szol gá la tok kap csán fel me -
rü lõ, va la mint az út vo nal-hasz ná la ti díj rend szer mû köd te -
té sé nek, il let ve az EU RO CONT ROL-nak e rend szer mû -
köd te té se kap csán fel me rü lõ költ sé ge i nek fe de zé sé re hi -
va tott.

3. Egyes Szer zõ dõ Ál la mok ille té kességébe tar to zó
Re pü lés tá jé koz ta tó Kör ze tek hasz ná la ta után já ró díj az ál -
ta lá nos for gal mi adó ra (áfa) vo nat ko zó elõ írások ha tá lya
alá es het. Ilyen ese tek ben az EUROCONTROL az adott
Szer zõ dõ Ál lam ál tal sza bott fel té te lek nek és az el fo ga dott 
sza bá lyok nak meg fele lõen hajt ja be az adót.

4. A díj meg fi ze té sé nek fe le lõs sé ge azt ter he li, aki a re -
pü lés vég re haj tá sá nak ide jén a lé gi jár mû üzem ben tar tó ja
volt. Ha az üzem ben tar tó azo nos sá ga is me ret len, a lé gi jár -
mû üzem ben tar tó já nak a lé gi jár mû tu laj do no sát kell te -
kin tet ni, ki vé ve, ha bi zo nyít ja az üzem ben tar tó ki lé tét.

2. Cikkely

Több Szer zõ dõ Ál lam ille té kességébe tar to zó Re pü lés -
tá jé koz ta tó Kör ze tek lég te ré be be lé põ lé gi jár mû ese tén
egyet len dí jat (R) kell be szed ni, amely egyen lõ azok nak a
dí jak nak az össze gé vel, amely dí jak az egyes ál la mok il le -
té kes sé gé be tar to zó Re pü lés tá jé koz ta tó Kör ze tek lég te ré -
nek hasz ná la tá val kap cso lat ban me rül nek fel.

R = n ri∑
Va la mely Szer zõ dõ Ál lam ille té kességébe tar to zó lég -

tér ben vég re haj tott re pü lé sek re az egye di dí ja kat (ri) a
3. Cik kely ben fog lal tak sze rint kell ki szá mí ta ni.

3. Cikkely

Egy adott Szer zõ dõ Ál lam (i) ille té kességébe tar to zó
Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet lég te ré ben vég re haj tott re pü lés
dí ját a kö vet ke zõ kép let alap ján kell ki szá mí ta ni:

ri = ti × Ni

ahol is ri a díj, ti az egy ség díj sza bás és Ni az ezen repü -
lésekhez tar to zó szol gá la ti egy sé gek szá ma. Ha ez meg fe -
le lõ a VFR és IFR re pü lé sek re el té rõ egy ség díj sza bás ál la -
pít ha tó meg.



4. Cikkely

Egy adott re pü lés re az elõ zõ cik kely ben em lí tett és
Ni-vel je lölt szol gá la ti egy sé gek szá mát a kö vet ke zõ kép -
let al kal ma zá sá val kell meg ha tá roz ni:

Ni = di × p

ahol is di a Szer zõ dõ Ál lam ille té kességébe tar to zó Re pü -
lés tá jé koz ta tó Kör zet lég te re vo nat ko zá sá ban a tá vol ság té -
nye zõ és p az érin tett lé gi jár mû tö meg té nye zõ je.

5. Cikkely

1. A (di) tá vol ság té nye zõt az aláb bi pon tok kö zött ki lo -
mé te rek ben, a nagy kör men tén mért tá vol ság 100-zal tör -
té nõ osz tá sá val kell meg ha tá roz ni:

– a Szer zõ dõ Ál lam ille té kességébe tar to zó Re pü lés tá -
jé koz ta tó Kör zet ben lé võ in du lá si re pü lõ tér, vagy a be lé -
pés pont ja ezen lég tér be, és

– az el sõ ren del te té si re pü lõ tér ezen kör zet ben, vagy
ezen lég tér bõl va ló ki lé pés pont ja.

A fent em lí tett be lé pé si és ki lé pé si pont azon pont, ahol
a re pü lé si terv ben le írt út vo nal ke resz te zi a szó ban for gó
lég tér ol dal ha tá ra it. Ez a re pü lé si terv ma gá ba fog lal ja
mind azon mó do sí tá so kat, amit a já ra tó be nyúj tott re pü lé si
ter vé ben esz kö zölt, va la mint azo kat a mó do sí tá so kat is,
amit a já ra tó áram lás szer ve zé si in téz ke dé sek ered mé nye -
ként el fo ga dott.

2. Azon re pü lés ese té ben azon ban, amely ugyan azon a
re pü lõ té ren fe je zõ dik be, amely rõl a lé gi jár mû fel szállt, és
a re pü lés fo lya mán köz be esõ le szál lás nem tör tént (kör re -
pü lés), va la mint amely ese té ben a re pü lõ tér tõl mért leg tá -
vo lab bi pont a Szer zõ dõ Ál lam Re pü lés tá jé koz ta tó Kör ze -
té ben van (i), a (di) tá vol ság té nye zõ úgy ha tá roz ha tó meg,
hogy a nagy kör men tén mért ki lo mé te rek szá mát el oszt ják 
száz zal (100):

– a Szer zõ dõ Ál lam ille té kességébe tar to zó Re pü lés tá -
jé koz ta tó Kör zet ben lé võ re pü lõ tér, vagy a be lé pés pont ja
ezen lég tér be, és

– a re pü lõ tér tõl mért leg tá vo lab bi pont kö zött,
hoz zá ad va a nagy kör men tén mért tá vol ság kilométe -
reinek szá mát:

– a re pü lõ tér tõl mért leg tá vo lab bi pont, és
– a szó ban for gó lég té ren be lül lé võ re pü lõ tér, vagy az

eb bõl a lég tér bõl va ló ki lé pés pont ja kö zött.

3. A Szer zõ dõ Ál lam te kin te té ben szá mí tás ba ve en dõ
tá vol sá got 20 km-rel csök ken te ni kell, an nak te rü le tén tör -
té nõ fel szál lás vagy le szál lás ese tén.

6. Cikkely

1. A tö meg té nye zõ a lé gi jár mû lé gi al kal mas sá gi bi zo -
nyít vá nyá ban, lé gi üze mel te té si uta sí tás ban vagy ezek kel
egyen ér té kû bár mi fé le egyéb hi va ta los do ku men tum ban

fel tün te tett, en ge dé lye zett leg na gyobb, ton ná ban ki fe je -
zett fel szál ló-tö me ge 50-nel tör té nõ osz tás sal nyert há nya -
do sá nak négy zet gyö ke, az aláb bi ak sze rint:

p = Engedélyezett legnagyobb felszálló - tömeg

50

Ha az út vo nal díj be sze dé sé ért fe le lõs szer ve zet a lé gi -
jár mû en ge dé lye zett leg na gyobb fel szál ló-tö me gét nem
 ismeri, ak kor az adott tí pus tu do más sze rint lé te zõ leg ne -
he zebb lé gi jár mû vé nek tö me gé vel kell a tö meg té nye zõt
ki szá mí ta ni.

2. Ha egy lé gi jár mû nek több iga zolt leg na gyobb, ton -
ná ban ki fe je zett fel szál ló-tö me ge van, a töm egy té nye zõt
az adott tí pus nak azon lé te zõ leg ne he zebb lé gi jár mû vé nek
tö me gé vel kell ki szá mí ta ni, ame lyet a be jegy zõ Szer zõ dõ
Ál lam a lé gi jár mû szá má ra en ge dé lye zett.

3. Ha azon ban az üzem ben tar tó a díj be sze dé sé ért fe le -
lõs szer ve zet szá má ra je lez te, hogy ugyan azon lé gi jár mû -
tí pus ket tõ vagy több kü lön bö zõ vál to za tá val ren del ke zik,
ak kor a tö meg té nye zõ ki szá mí tá sá hoz az il le tõ üzem ben
tar tó azo nos tí pus hoz tar to zó összes lé gi jár mû ve en ge dé -
lye zett leg na gyobb fel szál ló-tö me ge i nek át la gát kell al kal -
maz ni. E té nye zõ lé gi jár mû tí pu son kén ti és üzem ben tar -
tón kén ti ki szá mí tá sát leg alább éven te egy szer el kell vé -
gez ni.

4. A díj ki szá mí tá sa so rán a tö meg té nye zõt két ti ze des
jegy ér té kig kell figye lembe ven ni.

7. Cikkely

1. A díj egy sé get eu ró ban fog ják ki szá mí ta ni.

2. Amennyi ben az ille té kes Ál lam más kép pen nem ha -
tá roz, egy olyan Szer zõ dõ Ál lam szá má ra, amely nek nem -
ze ti pénz ne me nem az eu ró, a díj egy sé get ha von ta szá mít -
ják ki, úgy, hogy az át la gos ha vi de vi za ár fo lya mot al kal -
maz zák az eu ró és a nem ze ti pénz nem kö zött, ab ban a hó -
nap ban, amely meg elõz te azt a hó na pot, amely fo lya mán a
re pü lést vég re haj tot ták. Az al kal ma zott át vál tá si ár fo lyam
meg fe lel a Re u ter ál tal ki szá mí tott „Zá ró Ke reszt Árfo -
lyamok” ha vi át la gá nak, amely a na pi BID ár fo lya mo kon
ala pul.

8. Cikkely

1. A kö vet ke zõ re pü lé sek men te sül nek az út vo -
nal-hasz ná la ti díj fi ze té se alól:

a) a ve gyes VFR/IFR re pü lé sek csak ak kor, ha va la -
mely Szer zõ dõ Ál lam vagy Ál la mok ille té kességébe tar to -
zó Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet lég te ré ben tel jes egé szé ben
VFR sze rint mû köd nek, és ahol dí jat a VFR re pü lé sek re
nem ál la pí tot tak meg;
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b) olyan lé gi jár mû vel vég re haj tott re pü lé sek, ame lyek
en ge dé lye zett leg na gyobb fel szál ló-tö me ge ket tõ (2) ton -
ná nál ke ve sebb;

c) hi va ta los kül de tés ben lé võ ural ko dó és köz vet len
csa lád ja, ál lam-, kor mány fõ és mi nisz te rek ki zá ró la gos
szál lí tá sá ra vég re haj tott re pü lé sek. Ezt va la mennyi eset -
ben a re pü lé si terv ben a meg fe le lõ stá tus in di ká tor jel zé sé -
vel alá kell tá masz ta ni;

d) ille té kes ku ta tó-men tõ tes tü let ál tal en ge dé lye zett
ku ta tó-men tõ re pü lé sek.

2. Eze ken fe lül, sa ját ille té kességi kö ré be tar to zó Re -
pü lés tá jé koz ta tó Kör ze ten be lül egy Szer zõ dõ Ál lam a kö -
vet ke zõ ket men te sít he ti az út vo nal-hasz ná la ti díj meg fi ze -
té se alól:

a) bár mely Ál lam ka to nai lé gi jár mû vei ál tal vég re haj -
tott ka to nai re pü lé sek;

b) ki zá ró lag a pi ló ta ka bin ha jó zó sze mély ze te szak -
szol gá la ti en ge dé lye vagy jo go sí tá sa meg szer zé sét, meg -
újí tá sát vagy meg tar tá sát cél zó gya kor ló re pü lé sek, ami kor 
ezt a re pü lé si terv meg jegy zés ro va tá ban meg fele lõen fel -
tün tet ték. Ezek a re pü lé sek nem szol gál hat nak utas-
és/vagy áru szál lí tás ra, a lé gi jár mû ke res ke del mi át te le pí té -
sé re vagy át re pü lé sé re, és ki zá ró lag az érin tett ál lam lég te -
rén be lül hajt ha tók vég re;

c) föl di lé gi na vi gá ci ós be ren de zés ként hasz nált vagy
hasz nál ni ter ve zett be ren de zé sek el len õr zé se, vagy ki pró -
bá lá sá nak ki zá ró la gos cél já val vég re haj tott re pü lé sek, ki -
vé ve az adott lé gi jár mû ke res ke del mi át te le pü lé se it;

d) re pü lé sek, me lyek ugyan azon a re pü lõ té ren fe je zõd -
nek be, amely rõl a lé gi jár mû fel szállt, és a re pü lés fo lya -
mán köz be esõ le szál lás nem tör tént (kör re pü lés).

9. Cikkely

A dí jat az EUROCONTROL brüssze li köz pont já hoz
kell be fi zet ni, a 2. füg ge lék ben le írt fi ze té si fel té te lek nek
meg fele lõen. A szám lá zás ra al kal ma zott va lu ta nem az eu -
ró.

10. Cikkely

Az út vo nal-hasz ná la ti díj rend szer al kal ma zá si fel té te le -
it, az egy ség díj sza bá so kat a Szer zõ dõ Ál la mok nak köz zé
kell ten ni ük.

1. Függelék

Repüléstájékoztató körzetek

Al bán Köz tár sa ság

Ti ra na Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Ti ra na Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság

Ber lin Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Han no ver Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Rhe in Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Bre men Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Düs sel dorf Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Frank furt Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Mün chen Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Ber lin Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Oszt rák Köz tár sa ság

Wi en Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Bel ga Ki rály ság – Lu xem bur gi Nagy her ceg ség

Bru xel les Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Bru xel les Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Bosz nia-Her ceg ovi na

Sa ra je vo Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Sa ra je vo Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Bol gár Köz tár sa ság

So fia Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Vár na Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Cip ru si Köz tár sa ság

Ni co sia Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Hor vát Köz tár sa ság

Zag reb Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Zag reb Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Dán Ki rály ság

Ko ben havn Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Spa nyol Ki rály ság

Mad rid Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Mad rid Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Bar ce lo na Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Bar ce lo na Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Is las Ca na ri as Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Is las Ca na ri as Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Finn Köz tár sa ság

Tam pe re Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Tam pe re Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Ro va ni e mi Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Ro va ni e mi Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Fran cia Köz tár sa ság

Fran ce Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Pa ris Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Brest Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet



Bor de a ux Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Mar se il le Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Re ims Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá ga

Scot tish Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Scot tish Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Lon don Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Lon don Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Gö rög Köz tár sa ság

At hi nai Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
At hi nai Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Ma gyar Köz tár sa ság

Bu da pest Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Ír or szág

Shan non Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Shan non Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Shan non Óce á ni Át vál tá si Kör zet,

amely a kö vet ke zõ ko or di ná ták ál tal ha tá rolt: 51°N 15°W,
51°N 08°W, 48°30’N 08°W, 49°N 15°W, 51°N 15°W
FL55-ön és fe let te

Észa ki Óce á ni Át vál tá si Kör zet,
amely a kö vet ke zõ ko or di ná ták ál tal ha tá rolt: 57°N 15°W,
54°N 15°W, 57°N 10°W, 54° 34’W FL55-ön és fe let te

Olasz Köz tár sa ság

Mi la no Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Ro ma Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Brin di si Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Mi la no Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Ro ma Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Brin di si Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Volt Ju go szláv Köz tár sa ság, Ma ke dó nia

Skop je Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Mál tai Köz tár sa ság

Mál ta Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Mál ta Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Mol do vai Köz tár sa ság

Kis hi nau Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Mo na cói Her ceg ség

(Mar se il le Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet)

Nor vég Ki rály ság

Os lo Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Sta van ger Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Trod he im Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Bo do Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Os lo Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Sta van ger Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Trod he im Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Bo do Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Bo do Óce á ni Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Hol land Ki rály ság

Ams ter dam Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Por tu gál Köz tár sa ság

Lis boa Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Lis boa Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
San ta Ma ria Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Ro má nia

Bu cu res ti Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Szlo vák Köz tár sa ság

Bra tis la va Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Szlo vén Köz tár sa ság

Ljubl ja na Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Svéd Ki rály ság

Svéd Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Svéd Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Sváj ci Ál lam szö vet ség

Swit zer land Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Swit zer land Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Cseh Köz tár sa ság

Pra ha Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Tö rök Köz tár sa ság

An ka ra Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Is tan bul Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

2. Függelék

Fizetési feltételek

1. Záradék

1. Az EUROCONTROL ál tal ki ál lí tott szám lá kat az
EUROCONTROL brüssze li köz pont já hoz kell be fi zet ni.

2. Az EUROCONTROL ezen kí vül a be fi ze tõ kö te le -
zett sé gé nek tel je sí té se ként fo gad ja el az út vo nal-hasz ná la -
ti díj rend szer ille té kes tes tü le tei ál tal ki je lölt, a Szer zõ dõ
Ál la mok ban vagy más ál la mok ban lé võ bank szer ve ze tek -
nél a ne vé ben meg nyi tott bank szám lák ra tör té nõ be fi ze té -
se ket is.
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3. A díj össze ge a re pü lés vég re haj tá sá nak nap ján vá lik
ese dé kes sé. A fi ze tés nek az EU RO CONT ROL-hoz va ló
be ér ke zé si ha tár ide jét a szám lán fel kell tün tet ni, ami a
szám la ki ál lí tá sá tól szá mí tott 30 nap.

2. Záradék

1. E zá ra dék 2. pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel, a díj
össze gét eu ró ban kell meg fi zet ni.

2. Va la mely Szer zõ dõ Ál lam ál lam pol gá ra, ha sa ját be -
fi ze té sét azon ál lam ban ki je lölt bank szer ve zet nél tel je sí ti,
amely nek ál lam pol gá ra, adós sá gát az adott ál lam kon ver ti -
bi lis va lu tá já ban tör leszt he ti.

3. Ha a fel hasz ná ló az elõ zõ pont ban em lí tett le he tõ sé -
get ve szi igény be, az eu ro összeg nek nem ze ti va lu tá ra tör -
té nõ át szá mí tá sát a be fi ze tés nap ján és he lyén ér vé nyes, a
ke res ke del mi tranz ak ci ók hoz ki hir de tett, na pi ár fo lya mon
kell el vé gez ni.

3. Záradék

A be fi ze tést az zal az ér ték ren de zé si nap pal kell az
EUROCONTROL ál tal át vett nek te kin te ni, ami kor az ese -
dé kes össze get jó vá ír ták az EUROCONTROL ki je lölt
bank szám lá já ra. Az ér ték ren de zé si nap az a nap, amely tõl
kezd ve az EUROCONTROL fel hasz nál hat ja a pénz kész -
le tet.

4. Záradék

1. A be fi ze té sek hez nyi lat ko za tot kell csa tol ni, meg ad -
va a ki fi ze tett szám lák és le szá mí tott hi tel le ve lek hi vat ko -
zá si szá ma it, dá tu ma it és eu ro össze ge it. A szám lák eu ro -
össze ge it ugyan csak fel kell tün tet ni azo kon a szám lá kon
is, ahol a fel hasz ná lók a nem ze ti va lu tá ban tör té nõ be fi ze -
tés le he tõ sé gét ve szik igény be.

2. Ha egy be fi ze tés hez nem csa tol ják a fen ti 1. pont ban
meg ha tá ro zott rész le tes ada to kat, ami le he tõ vé te szi a be fi -
ze tés adott szám lá ra vagy szám lák ra va ló vo nat koz ta tá sát,
ak kor az EUROCONTROL a be fi ze tést az aláb bi ak sze rint 
hasz nál ja fel:

– elõ ször ka mat tör lesz tés re, majd
– a leg ré geb bi ki fi ze tet len szám la ki egyen lí té sé re.

5. Záradék

1. A szám lák kal kap cso la tos rek la má ci ó kat írás ban
vagy az EUROCONTROL ál tal elõ ze tesen el fo ga dott
elekt ro ni kus adat hor do zón kell az EU RO CONT ROL-hoz
be nyúj ta ni. A szám lán fel tün te tés re ke rül az a leg ké sõb bi
idõ pont, ami a szám la kel té tõl szá mí tott 60 nap, amed dig a

rek la má ci ók nak az EU RO CONT ROL-hoz meg kell ér -
keznie.

2. A rek la má ció be nyúj tá sá nak idõ pont ja az az idõ -
pont, ami kor a rek la má ci ót az EUROCONTROL kéz hez
ve szi.

3. A rek la má ci ót rész le tez ni kell, és csa tol ni kell hoz zá
min den vo nat ko zó bi zo nyí té kot.

4. A fel hasz ná lót az ál ta la be nyúj tott rek la má ció nem
jo go sít ja fel ar ra, hogy a vo nat ko zó szám lák ból le szá mít -
son, ha csak az EUROCONTROL er re fel nem jo go sít ja.

5. Ha az EUROCONTROL és a fel hasz ná ló köl csö nö -
sen adó sai és hi te le zõi egy más nak, szám la tar to zást ki -
egyen lí tõ be fi ze tést nem sza bad kez de mé nyez ni az
EUROCONTROL elõ ze tes be le egye zé se nél kül.

6. Záradék

1. A szám la fi ze té si ha tár ide jé ig ki nem fi ze tett bár -
mely össze gû díj – az Al kal ma zá si Fel té te lek 10. Cik ke -
lyé vel össz hang ban – egy ille té kes tes tü let dön té se alap ján 
meg ál la pí tott és a Szer zõ dõ Ál lam ál tal köz zé tett ka mat
mér té ké vel nö ve len dõ. A ka mat mint ké se del mi ka mat,
egy sze ri ka mat, ame lyet a ki fi ze tet len összeg alap ján, na pi
ka mat szá mí tás sal ál la pí ta nak meg.

2. A ka ma tot eu ró ban szá mít ják ki és szám láz zák.

7. Záradék

Ha az adós az ese dé kes össze get nem fi ze ti meg, an nak
be haj tá sá ra in téz ke dé sek te he tõk.

A ké se del mes út vo nal díj-fi ze tés ese tén al kal ma zott ké -
se del mi ka mat mér té ke: 7,17%/év.

2006-tól alkalmazott egységdíjszabás

Egy ség díj sza bás

Bel gi um/Lu xem burg* 76,95 euró

Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság* 63,30 euró

Fran cia or szág* 60,13 euró

Egye sült Ki rály ság 81,70 euró

Hol lan dia* 49,38 euró

Ír or szág* 28,16 euró

Svájc 69,88 euró

Por tu gá lia – Lis boa* 49,21 euró

Auszt ria* 58,93 euró

Spa nyol or szág
– szá raz föl di te rü let*
– Ka ná ri-szi ge tek*

72,64 euró
66,46 euró

Por tu gá lia – San ta Má ria* 14,64 euró

Gö rög or szág* 41,82 euró



Egy ség díj sza bás

Tö rök or szág** 27,26 euró

Mál ta – Mal ta 33,73 euró

Olasz or szág* 67,67 euró

Cip rus 33,67 euró

Ma gyar or szág 31,46 euró

Nor vé gia 56,64 euró

Dá nia 55,12 euró

Szlo vé nia 57,30 euró

Ro má nia** 39,63 euró

Cseh Köz tár sa ság 34,96 euró

Svéd or szág 42,48 euró

Szlo vá kia 39,15 euró

Hor vát or szág 52,70 euró

Bul gá ria** 48,85 euró

Volt Ju go szláv Köz tár sa ság, Ma ce dó nia 63,17 euró

Mol do vai Köz tár sa ság 38,32 euró

Finn or szág* 38,24 euró

Al bá nia 43,28 euró

Bosz nia-Her ceg ovi na 37,94 euró

 * Az Eu ró pai Pénz ügyi Uni ó hoz (EMU) csat la ko zott ál lam.

** Költ ség alap ju kat eu ró ban ki fe je zõ ál la mok.

A gazdasági és közlekedési miniszter
119/2005. (XII. 27.) GKM

rendelete

a közúti jármûvek forgalomba helyezésével
és forgalomban tartásával, környezetvédelmi
felülvizsgálatával és ellenõrzésével, továbbá

a gépjármûfenntartó tevékenységgel kapcsolatos
egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról  szóló
91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont já ban és az il le té kek rõl
 szóló 1990. évi XCIII. tör vény 67.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé vel és for ga -
lom ban tar tá sá val, kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val és
el len õr zé sé vel, to váb bá a gép jár mû fenn tar tó te vé keny ség -
gel kap cso la tos egyes köz le ke dé si ha tó sá gi el já rá sok díjá -
ról  szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM ren de let 1. mel lék le te
II. fe je ze té nek 2. pont ja he lyé be a köz vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„
Díj (Ft)
Brut tó

2. A fe lül vizs gá ló szer ve zet ál tal vég zett kör -
nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat
(SZJ 74.30) díja

2.1. Ha gyo má nyos két üte mû Ot to-mo to ros
és dí zel mo to ros gép ko csi (R. 9. mel lék let
2.2.3. pont)

2.1.1. két üte mû (ide ért ve az R.
1. mel lék let 1.8. pont ja sze rint
45 kód dal ren del ke zõ mo to ro -
kat) 2 600

2.1.2. dí zel mo to ros 4 800

2.2. Ha gyo má nyos OT TO-mo to ros négy üte mû
gép ko csi (R. 9. mel lék let 2.2.2. pont) 4 000

2.3. Csök ken tett szennye zé sû gép ko csi
(R. 9. mel lék let 2.2.1. pont) 4 800

2.4. Kor sze rû, kör nye zet ba rát gép ko csi
(R. 9. mel lék let 2.1. pont)

2.4.1. ben zin-és dí zel mo to ros gép ko -
csi (ide ért ve az R. 1. mel lék let
1.8. pont ja sze rint 55 kód dal
ren del ke zõ mo to ro kat) 5 400

2.4.2. ben zin mo to ros gép ko csi,
amely hez cél mû szer (spe ci á lis
for du lat szám mé rõ) szük sé ges 7 500

2.4.3. elekt ro ni ku san sza bá lyo zott be -
fecs ken de zé sû dí zel mo to ros

2.4.3.1.  sze mély gép ko csi, kis te her -
au tó és kis busz (meg en ge -
dett leg na gyobb össz tö meg
< = 3500 kg) 7 500

2.4.3.2.  te her gép ko csi, von ta tó
és au tó busz (meg en ge dett
leg na gyobb össz tö meg
>3500 kg) 10 200

2.5. A meg sé rült iga zo ló lap, el ve szett vagy
meg sé rült pla kett R. 9.  § (3) be kez dés sze -
rin ti pót lá sá nak, va la mint az iga zo ló lap és
pla kett rend szám vál to zás  miatti cse ré jé nek 
díja az 1.5. pont ban meg ha tá ro zott dí jon
fe lül 400

2.6. A gép ko csi nak a mo tor ál la pot fe lül vizs gá -
la tát és a ki pu fo gó gáz szennye zõ anyag-
tar tal má nak mé ré sét is ma gá ban fog la ló,
a gyár tó ál tal elõ írt fu tás tel je sít mény sze -
rin ti el len õr zé se vagy ja ví tá sa után a gép -
ko csi tu laj do no sá nak (üzem ben tar tó já nak)
az 1.3. pont ban meg ha tá ro zot ton fe lül fi ze -
ten dõ díja 400”

2.  §

Ez a ren de let 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Kó ka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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A gazdasági és közlekedési miniszter
120/2005. (XII. 28.) GKM

rendelete
a belvízi légpárnás kishajók megfelelõségének

feltételeirõl

A ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
88.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya a ma gyar ha jó lajst rom ban nyil -
ván tar tott és a Ma gyar Köz tár sa ság ví zi út ja in köz le ke dõ
lég pár nás kis ha jók ra ter jed ki.

(2) A ren de let ha tá lya nem ter jed ki a hon vé del mi cé lú
lég pár nás kis ha jók ra.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) lég pár nás kis ha jó: olyan, me net ben a ha jó test alá

jut ta tott nagy nyo má sú le ve gõ vel lét re ho zott lég pár na ál tal
szol gál ta tott fel haj tó erõ vel a víz fel szín (vagy ta laj) fö lé
emel ke dõ jár mû, amely nek ha jó tes ten mért hossza a
20 mé tert nem éri el, leg fel jebb 12 utas szál lí tá sá ra en ge -
dé lyez ték és ha la dá sát pro pul zi ós mû biz to sít ja,

b) pro pul zi ós mû: a ví zi jár mû be épí tett vagy ví zi jár mû -
re fel sze relt erõ gép for gó moz gá sát a ví zi jár mû ha la dó
moz gá sá vá ala kí tó szer ke zet,

c) el is mert ha jó osz tá lyo zó tár sa ság: az Eu ró pai Bi zott -
ság ál tal el is mert, a ha jók meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, el len -
õr zõ és ta nú sí tó szer ve zet.

3.  §

(1) A lég pár nás kis ha jó nak a ter ve zés és épí tés te kin te -
té ben meg kell fe lel nie a mel lék let ben fog lalt fel té te lek -
nek.

(2) Az el is mert ha jó osz tá lyo zó tár sa ság elõ írá sa i nak
meg fe le lõ en ter ve zett és épí tett lég pár nás kis ha jót úgy kell 
te kin te ni, hogy az a mel lék let ben fog lalt fel té te lek nek
meg fe lel.

(3) Az (1) vagy (2) be kez dés ben fog lalt fel té te lek nek
va ló meg fe le lést a gyár tó vagy az Eu ró pai Uni ó ban le te le -
pe dett meg ha tal ma zott kép vi se lõ je meg fe le lõ sé gi nyi lat -
ko zat ban kö te les iga zol ni.

(4) A meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat nak a kö vet ke zõ ada to -
kat kell tar tal maz nia:

a) a gyár tó vagy an nak az Eu ró pai Uni ó ban le te le pe dett 
meg ha tal ma zott kép vi se lõ jé nek ne ve és cí me,

b) a lég pár nás kis ha jó le írá sa,

c) hi vat ko zás az al kal ma zott szab vá nyok ra vagy azok -
ra a mû sza ki le írá sok ra (spe ci fi ká ci ók ra), ame lye ken a
meg fe le lé si nyi lat ko zat ala pul, il let ve az el is mert ha jó osz -
tá lyo zó tár sa ság ál tal ki adott tí pus vizs gá la ti ta nú sít vány ra,

d) a gyár tó vagy an nak az Eu ró pai Uni ó ban le te le pe dett 
meg ha tal ma zott kép vi se lõ je ál tal alá írá si jog gal fel ru há -
zott sze mély azo no sí tó ada tai.

(5) Lég pár nás kis ha jót ke res ke del mi for ga lom ba hoz ni
és el sõ al ka lom mal üzem be he lyez ni csak meg fe le lõ sé gi
nyi lat ko zat tal le het.

4.  §

A lég pár nás kis ha jó üzem köz be ni zaj szint je 25 mé ter
tá vol ság ból mér ve nem ha lad hat ja meg a 75 dB ér té ket.

5.  §

Az e ren de let ben meg ál la pí tott tech ni kai jel le gû kö ve -
tel mé nyek nek nem kell meg fe lel nie az olyan lég pár nás
kis ha jó nak, ame lyet az Eu ró pai Unió va la mely tag ál la má -
ban vagy Tö rök or szág ban ál lí tot tak elõ, il let ve hoz tak for -
ga lom ba, vagy az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg -
ál la po dás ban ré szes va la mely EF TA-tag ál lam ban ál lí tot -
tak elõ az ott irány adó elõ írá sok nak meg fe le lõ en, fel té ve,
hogy az irány adó elõ írá sok az em be ri egész ség és élet vé -
del me te kin te té ben az e ren de let ben fog lal tak kal egyen ér -
té kû vé del met nyúj ta nak.

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és
 szabályok te rén tör té nõ in for má ció szol gál ta tá si el já rás meg -
ál la pí tá sá ról  szóló, a 98/48/EK irány elv vel mó do sí tott
98/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 8–10. cik ké -
ben elõ írt egyez te té se meg tör tént.

Dr. Kó ka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Melléklet
a 120/2005. (XII. 28.) GKM rendelethez

A belvízi légpárnás kishajók megfelelõségének
feltételei

1. Szerkezet

1.1. A ha jó test és a fel épít mény hossz- és he lyi szi lárd -
sá got biz to sí tó ele me i hez, va la mint a szok nyá hoz hasz nált



anya gok az üze mel te tés jel le gé bõl ere dõ igény be vé tel nek
fe lel je nek meg.

1.2. A szer ke ze ti ele mek nek ma ra dó alak vál to zás és a
víz men tes ség el vesz té se nél kül ki kell bír ni uk a ha jó zá si
zó ná juk ban1 az üze mel te tés so rán fel lé põ sta ti kus és di na -
mi kus ter he lé se ket.

1.3. A cik li kus – be le ért ve a vib rá ció okoz ta – ter he lé -
sek

1.3.1. nem ve zet het nek a szer ke zet sé rü lé sé hez;
1.3.2. nem aka dá lyoz hat ják a gé pek és be ren de zé sek

nor má lis mû kö dé sét;
1.3.3. nem hat hat nak ká ro san a sze mély zet mun ka vég -

zé si ké pes sé gé re.

1.4. A füg gõ le ges irá nyú gyor su lás – amennyi ben nem
al kal maz nak kü lön le ges in téz ke dé se ket a ha jón tar tóz ko -
dó sze mé lyek vé del mé re – a ha jó tö meg pont já ban nem ha -
lad hat ja meg az 1g (9,806 m/s2) ér té ket.

1.5. A fõ gép nek, se géd gép nek, az eme lõ lég nyo mást
biz to sí tó szer ke zet nek és a vil la mos be ren de zés nek sé rü lés 
nél kül min den irány ban ki kell áll nia a 2g gyor su lást.

2. Úszóképesség és stabilitás

2.1. A lég pár nás kis ha jó biz ton sá gi tá vol sá ga leg alább
0,25 m.

2.2. A biz ton sá gi tá vol sá got víz be me rü lõ (dep la ce -
ment) ál la pot ban tel jes ter he lés nél a me rü lé si sík tól ad dig
a pon tig kell mér ni, amely nél az el árasz tás meg kez dõ dik.

2.3. A sta bi li tást víz be me rü lõ és víz bõl ki emel ke dõ ál -
la pot ban kell el len õriz ni.

2.4. Az ol dal irá nyú dö lésszög az egy ol da li utas tö mö rü -
lés,a szél nyo más és a for du ló ban fel lé põ cent ri fu gá lis erõ
egy ide jû ha tá sá ra a 10° szö get nem ha lad hat ja meg.

2.5. Az egy ol da li utas tö mö rü lés bõl adó dó Mp bil len tõ
nyo ma té kot az aláb bi össze füg gés bõl kell szá mí ta ni:

Mp = cp · b · P [kNm],

ahol:
cp = 1,5 [m/s2]:
b = a fe dél zet leg na gyobb hasz nos szé les sé ge (m),
P = az en ge dé lye zett sze mé lyek összes tö me ge (t).

2.6. A P ér té ké nek szá mí tá sá nál a sze mé lyek kö ze pes
tö me ge 75 kg, súly pont ma gas sá guk a fe dél zet tõl 1 m.

2.7. Az egy ol da li utas tö mö rü lés szá mí tá sá nál azon a
fe dél ze ten vagy he lyi ség ben, ame lyet rész ben el fog lal nak
rög zí tett pa dok, asz ta lok vagy ha son ló tár gyak, min den m2

sza bad te rü let re 3,75 sze mélyt kell szá mí tás ba ven ni.
A pa do kon min den sze mély re 0,50 m ülés szé les sé get és
0,75 m ülés mély sé get kell szá mí tás ba ven ni.

1 A ví zi köz le ke dés rend jé rõl  szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM ren de let tel
köz zé tett Ha jó zá si Sza bály zat, 1–2. mel lék let.

2.8. A szá mí tást jobb ol da li és bal ol da li utas tö mö rü lés
ese té re is el kell el vé gez ni.

2.9. A szél nyo más ha tá sá ra ke let ke zett MW bil len tõ
nyo ma té kot az aláb bi össze füg gés sel kell szá mí ta ni:

M p A l
D

w w w= +( ),
2

 (kNm)

ahol:
pw = faj la gos szél nyo más, amely nek ér té ke

0,15 kN/m2;
A = a ha jó szél nek ki tett fe lü le te ki emel ke dett ál la -

pot ban (m2);
lw = az A szél nek ki tett fe lü let mér ta ni kö zép pont -

já nak tá vol sá ga a víz fel szín tõl ki emel ke dett
ál la pot ban (m);

D = ol dal ma gas ság az alap sík tól (m).

2.10. A for du ló ban fel lé põ cent ri fu gá lis erõ okoz ta Mdr

bil len tõ nyo ma té kot az aláb bi össze füg gés bõl kell szá mí -
ta ni:

M
v KG

D

L
dr =

−0 2
2

2, ( )∆
 (kNm)

ahol:

 ∆ = a ha jó tö me ge tel jes ter he lés nél (t);

v = tel jes holt ví zi me net se bes ség (m/s);
L = a ha jó test hossza (m);
KG = a súly pont ma gas sá ga az alap sík tól tel jes ter -

he lés nél (m);
D = ol dal ma gas ság az alap sík tól (m).

2.11. Amennyi ben a for du lás köz be ni ol dal irá nyú dõ -
lés szö get for du lá si pró bá val ál la pít ják meg, az így ka pott
ér ték a szá mí tás hoz fel hasz nál ha tó. Ezt a kí sér le tet tel jes
ter he lés sel, a leg na gyobb me net se bes ség fe lé vel kell vég -
re haj ta ni a le he tõ leg ki sebb át mé rõ jû for du lá si kör mel lett.

2.12. A ki elé gí tõ sta bi li tást át me ne ti üzem mód ban (ki -
emel ke dés nél és le eresz ke dés nél) is biz to sí ta ni kell.

3. Kormányberendezés

3.1. A lég pár nás kis ha jót kel lõ szi lárd sá gú és a kor -
mány ké pes sé get és az irány tar tást biz to sí tó kor mánnyal
kell fel sze rel ni (pél dá ul te re lõ lap pal, for gat ha tó lég csa var -
ral).

3.2. A kor mány ké pes sé get és az irány tar tást át me ne ti
üzem mód ban is biz to sí ta ni kell.

3.3. A szo ká sos üze mel te té si vi szo nyok kö zött (se bes -
ség és ter he lés) a ke ze lõ nek a kor mány zás fõ he lyé rõl min -
den irány ban meg fe le lõ ki lá tás sal kell ren del kez nie.
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4. Horgonyberendezés

4.1. A lég pár nás kis ha jót leg alább egy hor gonnyal és a
négy fõ nél na gyobb be fo ga dó ké pes sé gû lég pár nás kis ha -
jót hor gony csör lõ vel kell fel sze rel ni.

4.2. A hor gony tö me gét, a hor gony lánc ka li be rét és
hosszát, il let ve a hor gony kö tél át mé rõ jét és hosszát az
aláb bi táb lá zat ból kell meg vá lasz ta ni.

Ha jó tes ten mért hossz 
(m)

5-ig 5–7 7–9 9–11 11–13 13–15 15–17 17–20

Hor gony
(kg)

Négy ka pás
hor gony

8 11 15 18 25 35 40 50

Dan forth,
Bass és
egyéb le mez -
hor gony

5 7 10 15 18 20 25 35

Hor gony -
lánc

Ka li ber
(mm)

4 4 6 6 8 8 10 10

Hossz (m) 12 14 16 18 20 22 24 26

Hor gony
kö tél

Át mé rõ
(mm)

8 12 14 16 18 20 22 24

Hossz (m) 5 7 9 11 13 15 17 20

5. Mentõeszközök, ülések és biztonsági övek

5.1. A leg fel jebb négy fõ be fo ga dó ké pes sé gû lég pár nás 
kis ha jót egy, azon fe lül két men tõ gyû rû vel kell fel sze rel ni.

5.2. A 15 m-nél hosszabb lég pár nás kis ha jót egy men -
tõ tu taj jal kell el lát ni.

5.3. A lég pár nás kis ha jón tar tóz ko dó min den sze mély
ré szé re men tõ övet kell biz to sí ta ni.

5.4. Az ülõ he lye ket és azok rög zí té sét a kö vet ke zõ ter -
he lés re kell mé re tez ni:

A ter he lés irá nya Ter he lés (kN)

Orr fe lé 2,25

Far fe lé 1,5

Ke reszt irány ban 1,5

Füg gõ le ge sen le fe lé 2,25

Füg gõ le ge sen fel fe lé 1,5

5.5. A lég pár nás kis ha jó ülé se it biz ton sá gi öv vel kell
fel sze rel ni.

6. Villamos berendezések

6.1. A lég pár nás kis ha jó áram for rá sá nak biz to sí ta nia
kell va la mennyi, a kis ha jó nor mál üze mé hez szük sé ges fo -
gyasz tó áram el lá tá sát.

6.2. A na vi gá ci ós és a jel zõ esz kö zök áram el lá tá sát puf -
fer üzem ben mû kö dõ vész áram for rás ról biz to sí ta ni kell.

7. Próbák

7.1. A so ro zat ban épí tett lég pár nás kis ha jó pro to tí pu -
sát, to váb bá a négy fõ nél na gyobb be fo ga dó ké pes sé gû
egye di épí té sû lég pár nás kis ha jót ál ló- és fu tó pró ba alá
kell vet ni.

7.2. Az ál ló pró ba so rán el len õriz ni kell a lég pár nás kis -
ha jó sta bi li tá sát, kor mány ké pes sé gét, irány tar tá sát, a gé -
pek nor má lis mû kö dé sét, va la mint a sze mély zet és az uta -
sok ülõ he lye i nek szi lárd sá gát.

7.3. A fu tó pró ba so rán el len õriz ni kell a kis ha jó kor -
mány ké pes sé gét, irány tar tá sát, to váb bá sta bi li tá sát for du -
ló köz ben.

A gazdasági és közlekedési miniszter
121/2005. (XII. 28.) GKM

rendelete
a tengerészek munkaidejére vonatkozó

rendelkezések végrehajtásáról

A ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Vkt.) 88.  §-a (2) be kez dé sé nek b) és c)  pont -
jában ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

E ren de let ha tá lya
a) a ma gyar lajst rom ban nyil ván tar tott ten ge ri ha jó

üzem ben tar tó já ra, pa rancs no ká ra és sze mély ze té re,
b) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le ti vi ze i re ér ke zõ, il let ve

ott tar tóz ko dó, ide gen ál lam lajst ro má ban nyil ván tar tott fo -
lyam-ten ge ri ha jó üzem ben tar tó já ra, pa rancs no ká ra és sze -
mély ze té re – füg get le nül at tól, hogy a lo bo gó sze rin ti ál lam
ré sze se-e a 2.  § a) pont já ban fel so rolt egyez mé nyek nek,

c) az a) és b) pont ban meg ha tá ro zott ha jók el len õr zé sét
vég zõ ha jó zá si ha tó ság ra
ter jed ki.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) ILO 180. szá mú egyez mény: a Nem zet kö zi Mun ka -

ügyi Szer ve zet Ál ta lá nos Kon fe ren ci á ja ál tal el fo ga dott, a
ten ge ré szek mun ka ide jé rõl és a ha jók fe dél ze tén lé võ sze -



mély zet lét szá má ról  szóló 1996. évi ILO 180. szá mú
egyez mény,

b) ILO 147. szá mú egyez mény: 2005. évi CIII. tör vény
a Nem zet kö zi Mun ka ügyi Szer ve zet Ál ta lá nos Kon fe ren -
ci á ja 62. ülés sza kán el fo ga dott, a ke res ke del mi ha jók mi -
ni má lis kö ve tel mé nye i rõl  szóló 147. szá mú Egyez mény,
és az ah hoz kap cso ló dó 1996. évi Jegy zõ könyv ki hir de té -
sé rõl,

c) STCW egyez mény: 119/1997. (VII. 15.) Korm. ren -
de let a ten ge ré szek kép zé sé rõl, ké pe sí té sé rõl és az õr szol -
gá lat el lá tá sá ról  szóló 1978/1995. évi nem zet kö zi egyez -
mény ki hir de té sé rõl,

d) ha jó: gaz da sá gi cél ból üzem ben tar tott, ma gyar
vagy ide gen lo bo gó alatt köz le ke dõ, ál la mi vagy ma gán tu -
laj do nú ten ge ri, il let ve fo lyam-ten ge ri ha jó, amely re az
a) pont ban fel so rolt nem zet kö zi egyez mé nyek ren del ke zé -
se it al kal maz ni kell, a ha lász ha jók ki vé te lé vel,

e) ha jó zá si ha tó ság: a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye -
let,

f) el len õr: el len õr zést vég zõ ha jó zá si ha tó sá gi sze mély,
g) pa nasz: a sze mély zet tag ja, szak mai tes tü let vagy

szö vet ség, il let ve más ér dek kép vi se le ti szer ve zet, to váb bá
bár mely olyan sze mély ál tal be nyúj tott in for má ció vagy
be je len tés, aki nek a ha jó biz ton sá gá hoz – be le ért ve a sze -
mély ze tet érin tõ biz ton sá gi és egész ség ügyi koc ká za to kat
is – va la mi lyen ér de ke fû zõ dik.

Értesítõ jelentés

3.  §

(1) A ha jó zá si ha tó ság, amennyi ben a Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le ten lé võ ki kö tõ be be fu tó, il let ve ott tar tóz ko dó
ha jó ra vo nat ko zó an a Vkt. VI. fe je ze té ben meg ál la pí tott
mun ka idõ-be osz tás meg sér té sé rõl  szóló pa nasz ér ke zik
vagy a ha tó ság a mun ka idõ-be osz tás meg sér té sé rõl bi zo -
nyí té kot sze rez, ér te sí tõ je len tést ké szít a ha jó lajst ro mo zá -
sa sze rin ti ál lam ha tó sá ga szá má ra, to váb bá amennyi ben a
4.  §-ban meg ha tá ro zott mó don el vég zett el len õr zés kel lõ
bi zo nyí té kot szol gál tat ar ra, hogy a ha jón ta lált ál la po tok
jog sza bá lyi ren del ke zés be üt köz nek, meg te szi a szük sé ges 
in téz ke dé se ket a sze mély zet egész sé gét vagy biz ton sá gát
nyil ván va ló an ve szé lyez te tõ kö rül mé nyek  kiküszöbölé -
sére.

(2) A pa naszt be nyúj tó sze mély sze mély azo nos sá ga az
érin tett ha jó pa rancs no ka vagy tu laj do no sa elõtt nem fed -
he tõ fel.

Ellenõrzés és részletesebb ellenõrzés

4.  §

(1) A Vkt. VI. fe je ze té ben fog lalt, a mun ka idõ-be osz -
tás ra vo nat ko zó ren del ke zé sek meg tar tá sá nak el len õr zé sé -

re irá nyu ló te vé keny sé ge so rán az el len õr a kö vet ke zõ ket
vizs gál ja:

a) ki füg gesz tet ték-e a ha jón könnyen meg kö ze lít he tõ
he lyen a mun ka idõ-be osz tást a ha jón be ve ze tett mun ka -
nyel ven és an go lul is mer te tõ, az 1. mel lék let ben fog lalt
min ta sze rin ti ki vi te lû vagy az zal egyen ér té kû for má jú tá -
jé koz ta tó táb lát,

b) ve ze tik-e a mun ka vég zés nyel vén és an go lul a
2. mel lék let ben meg ha tá ro zott vagy az zal egyen ér té kû for -
ma sze rin ti, a ha jón szol gá la tot tel je sí tõ sze mé lyek mun ka- 
és pi he nõ ide jé nek nyil ván tar tá sát, il let ve a nyil ván tar tás
meg lé tét, to váb bá meg ál la pít ha tó-e, hogy a nyil ván tar tást
a ha jót lajst ro mo zó ál lam ha tó sá ga meg vizs gál ta és jó vá -
hagy ta.

(2) Pa nasz ese tén vagy ha az el len õr a ha jón vég zett
meg fi gye lé se i re ala po zot tan ar ra a kö vet kez te tés re jut,
hogy a sze mély zet tag jai ki me rül tek, az el len õr – a ha jó
üze me lé sé re vo nat ko zó egyéb fel jegy zé sek re is fi gye lem -
mel – az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott el len õr zés nél
rész le te sebb el len õr zést vé gez el an nak meg ál la pí tá sá ra,
hogy a mun ka- és a pi he nõ idõ meg fe lel-e a Vkt. VI. fe je ze -
té ben meg ál la pí tott kö ve tel mé nyek nek és azo kat meg fe le -
lõ en be tar tot ták-e.

A hiányosságok kiküszöbölése

5.  §

(1) Amennyi ben az el len õr zés vagy a rész le te sebb el len -
õr zés azt tár ja fel, hogy a ha jón nem tart ják meg a mun ka -
idõ re, il let ve a pi he nõ idõ mér té ké re jog sza bály ban meg ál -
la pí tott ren del ke zé se ket, a ha jó zá si ha tó ság in téz ke dik an -
nak ér de ké ben, hogy a sze mély zet tag ja i nak biz ton sá gát
vagy egész sé gét nyil ván va ló an ve szé lyez te tõ kö rül mé -
nye ket ki kü szö böl jék. Az ilyen in téz ke dé sek kö zött sze re -
pel het a ki kö tõ el ha gyá sá nak meg til tá sa a ha jó szá má ra
mind ad dig, amíg a mun ka vég zés rend je te kin te té ben a ha -
jón ész lelt hi á nyos sá go kat ki nem kü szö böl ték, il let ve a
sze mély zet tag jai ele gen dõ pi he nõ idõt nem kap tak.

(2) Amennyi ben meg ál la pí tást nyer, hogy az el sõ õr -
szol gá la tot tel je sí tõ sze mély zet vagy a so ron kö vet ke zõ
vál tó sze mély zet tag jai ki me rül tek, a ha jó zá si ha tó ság in -
téz ke dik ar ról, hogy a ha jó mind ad dig ne hagy has sa el a
 kikötõt, amíg az ész lelt hi á nyos sá go kat ki nem  küszö -
bölték, il let ve a sze mély zet tag jai ele gen dõ pi he nõ idõt
nem kap tak.

Egyéb in téz ke dé sek

6.  §

(1) Amennyi ben a ha jó zá si ha tó ság az 5.  §-ban meg ha -
tá ro zott ok ból meg tilt ja a ha jó nak a ki kö tõ el ha gyá sát, a
ha jó zá si ha tó ság a 4.  §-ban rész le te zett el len õr zés ered mé -
nyé rõl, a ha jó zá si ha tó ság ha tá ro za tá ról – és szük ség ese -
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tén – a rend el le nes sé get ki kü szö bö lõ in téz ke dé sek rõl ér te -
sí ti a ha jó pa rancs no kát, tu laj do no sát vagy üzem ben tar tó -
ját, to váb bá an nak az ál lam nak a ha tó sá gát, kon zul ját vagy 
föld raj zi lag leg kö ze lebb ta lál ha tó dip lo má ci ai kép vi se le -
tét, amely nek lo bo gó ja alatt a ha jó köz le ke dik, il let ve
amely nek lajst ro má ban a ha jót nyil ván tar tás ba vet ték.

(2) A ren de let ben meg ha tá ro zott el len õr zés al kal má val
el kell ke rül ni a ha jó in do ko lat lan vissza tar tá sát. Ha ha jó
vissza tar tá sa in do ko lat lan nak bi zo nyul, az el szen ve dett
ká ro kért és vesz te sé ge kért a ha jó tu laj do no sa, il let ve
üzem ben tar tó ja kár ta la ní tás ra jo go sult. Az el len õr zés
 miatt fel me rült ké se de lem tény ál lá sá nak bi zo nyí tá sa a ha -
jó tu laj do no sát vagy üzem ben tar tó ját ter he li.

Hatósági szervezetek együttmûködése

7.  §

(1) A ha jó zá si ha tó ság gon dos ko dik ar ról, hogy az Eu -
ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl (a to váb bi ak ban: EGT)  szóló
meg ál la po dás ban ré szes ál la mok il le té kes ha tó sá gi szer ve -
ze te i vel a ha jók el len õr zé se tár gyá ban kü lön jog sza bály -
ban1 meg ha tá ro zott együtt mû kö dés ke re té ben meg fe le lõ
el len õr zés va ló sul jon meg a ha jó zás biz ton sá ga, a
szennye zé sek meg elõ zé se és a ha jó kon az élet- és mun ka -
kö rül mé nyek te kin te té ben el fo ga dott nem zet kö zi kö ve tel -
mé nyek nek az EGT ki kö tõ i be be fu tó és az EGT  tagálla -
mainak fel ség vi ze in köz le ke dõ ha jó kon tör té nõ ér vé nye sí -
té se ér de ké ben. Az il le té kes el len õr zõ ha tó sá gok kö zös in -
téz ke dé se ik rõl ér te sí tik az Eu ró pai Bi zott sá got.

(2) A 4. és az 5.  §-ban meg ha tá ro zott in téz ke dés rõl
 szóló tá jé koz ta tást jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don
hoz zá fér he tõ vé és köz zé kell ten ni.

1 225/2003. (XII. 13.) Korm. ren de let a ma gyar ví zi uta kon kül föl di ál la -
mok lo bo gó ja alatt köz le ke dõ ten ge ri ha jók biz ton sá gi el len õr zé sé rõl.

Alkalmazás egyezményekben nem részes államban
lajstromozott hajókra

8.  §

Az ILO 180. szá mú egyez mény ben, il let ve az ILO
147. szá mú egyez mény hez csa tolt jegy zõ könyv ben nem
ré szes ál lam ban lajst ro mo zott ha jó el len õr zé se kor, a ha jó -
zá si ha tó ság a ha jót és an nak sze mély ze tét nem ré sze sít he ti 
ked ve zõbb bá nás mód ban, mint ami lyen ben az ILO
180. szá mú egyez mény ben, il let ve az ILO 147. szá mú
egyez mény hez csa tolt jegy zõ könyv ben vagy mind ket tõ -
ben ré szes ál lam ban lajst ro mo zott ha jó ré sze sül het.

Záró rendelkezések

9.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

10.  §

Ez a ren de let a ten ge ré szek nek a kö zös sé gi ki kö tõk be
be fu tó ha jók fe dél ze tén töl tött mun ka ide jé re vo nat ko zó
ren del ke zé sek vég re haj tá sá ról  szóló 1999. de cem ber 13-i
1999/95/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv nek va -
ló meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Kó ka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter



1. melléklet a 121/2005. (XII. 28.) GKM rendelethez

Minta a fedélzeti munkaidõ-beosztás nyilvántartásához1

Ha jó ne ve: ..................................... Ha jó lo bo gó ja: ......................................... IMO-szám (ha van) ............................

A nyil ván tar tás leg utób bi fris sí té se: ................................................................................... (  ) ol dal a(z) (  ) ol dal ból.

A ten ge ré szek mun ka ide jé rõl és a ha jók sze mély ze té rõl  szóló 1996. évi 180. szá mú ILO egyez mény és a ten ge ré szek
kép zé sé rõl, ké pe sí té sé rõl és az õr szol gá lat el lá tá sá ról  szóló 1978/1995. évi nem zet kö zi egyez mény (STCW-egyez -
mény)2 ren del ke zé se i vel össze egyez tet he tõ ren del ke zé se ket tar tal ma zó ........................................................ nem ze ti
jog sza bály ban, il let ve be jegy zett vagy jó vá ha gyott kol lek tív szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mun ka idõ, il let ve a pi he nõ idõ:

A mun ka idõ meg en ge dett leg na gyobb, il let ve a pi he nõ idõ elõ írt leg ki sebb mér té ke3: ....................................................

Egyéb elõ írá sok: ................................................................................................................................................................

Be osz tás/rang4

Ter ve zett na pi mun ka órák
 a ten ge ren

Ter ve zett na pi mun ka órák
a ki kö tõ ben

Meg jegy zé sek

Összes na pi mun ka ó ra3

Õr szol gá lat
(...-tól...-ig)

Egyéb fel adat
(...-tól...-ig)5

Õr szol gá lat
(...-tól...-ig)

Egyéb fel adat
(...-tól...-ig)

Ten ge ren Ki kö tõ ben

Pa rancs nok alá írá sa: .......................................

1 A nyom tat ványt a ha jón hasz nált mun ka nyel ven vagy nyel ve ken, to váb bá an go lul kell ki töl te ni.
2 A lap túl ol da lán sze rep lõ ren del ke zé sek az ILO 180. egyez mény bõl és az STCW Egyez mény bõl szár maz nak.
3 A nem kí vánt rész tör len dõ.
4 A ha jók biz ton sá gos üze mel te té sé hez szük sé ges össze té te lû és lét szá mú sze mély ze tet elõ író ok mány ban sze rep lõ be osz tá sok ese té ben hasz nált meg ne ve zé -
sek nek a le írás ban sze rep lõ vel azo nos nak kell len nie.
5 Az õr szol gá la ti sze mély zet ese té ben a meg jegy zés ro vat hasz nál ha tó a nem ter ve zett mun ka órák vár ha tó szá má nak jel zé sé re, s a na pi tel jes mun ka idõt ezen
mun ka idõ re fi gye lem mel kell fel tün tet ni a meg fe le lõ osz lop ban.

Az ILO 180. egyezménybõl és az STCW egyezménybõl idézett rendelkezések

ILO 180. egyezmény

5. cikk

(1) A mun ka idõ vagy pi he nõ idõ kor lá to zá sai a kö vet ke zõk sze rint ha tá roz ha tók meg: a) a mun ka idõ ma xi má lis idõ tar -
ta ma, amely nem ha lad hat ja meg:

(i) a 14 órát bár mely 24 órás idõ szak ban; és
(ii) a 72 órát bár mely hét na pos idõ szak ban, vagy b) a pi he nõ idõ mi ni má lis idõ tar ta ma, amely nem le het ke ve sebb,

mint: (i) 10 óra bár mely 24 órás idõ szak ban; és (ii) 77 óra bár mely hét na pos idõ szak ban.
(2) A pi he nõ idõ leg fel jebb két rész re oszt ha tó, ame lyek kö zül az egyik leg alább 6 óra idõ tar ta mú, és az egy más után

kö vet ke zõ pi he nõ idõk kö zöt ti idõ köz nem le het hosszabb 14 órá nál.
(6) Az (1) és (2) be kez dés ren del ke zé sei nem zár ják ki nem ze ti jog sza bály al ko tá sát vagy el já rás meg ál la pí tá sát, me -

lyek alap ján az il le té kes ha tó ság olyan kol lek tív szer zõ dést en ge dé lyez vagy vesz nyil ván tar tás ba, amely ben a meg adott
kor lá to zá sok alól ki vé te le ket tesz nek le he tõ vé. Az ilyen ki vé te lek al kal ma zá sá ban a le he tõ leg messze me nõb ben kö vet ni
kell az elõ írt kö ve tel mé nye ket, de azok ban gya ko ribb vagy hosszabb idõ tar ta mú sza bad ság ve he tõ fi gye lem be, il let ve a
sze mély zet nek õr szol gá la tot el lá tó tag ja, vagy rö vid uta kon köz le ke dõ ha jón szol gá la tot tel je sí tõ sze mély zet tag ja szá -
má ra ki egé szí tõ pi he nõ idõ biz to sít ha tó.

7. cikk

1. Ezen egyez mény ren del ke zé sei nem kor lá toz hat ják a ha jó pa rancs nok jo gát ar ra néz ve, hogy a sze mély zet tag ja i tól
meg kö ve tel je a ha jó, a fe dél ze ten tar tóz ko dó sze mé lyek vagy a ra ko mány biz ton sá ga ér de ké ben, il let ve a ten ge ren baj ba
ju tott má sik ha jó vagy sze mé lyek meg se gí té se cél já ból tör té nõ mun ka vég zést.
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3. A ha jó pa rancs nok gon dos ko dik ar ról, hogy a hely zet ren de zõ dé sét kö ve tõ en a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül a sze -
mély zet min den tag ja szá má ra, aki a pi he nõ ide je alatt mun kát vég zett, meg fe le lõ pi he nõ idõ áll jon ren del ke zés re.

STCW egyezmény

Az STCW Szabályzat A-VIII/1 szakasza (kötelezõ)

1. Min den tiszt ként szol gá la tot tel je sí tõ, õr szol gá lat tal meg bí zott sze mély vagy õr szol gá la tot tel je sí tõ ten ge rész szá -
má ra bár mely 24 órás idõ szak ban leg alább 10 óra pi he nõ idõt kell biz to sí ta ni.

2. A pi he nõ idõ leg fel jebb két sza kasz ra oszt ha tó, ame lyek kö zül az egyik nek leg alább hat órás nak kell len nie.

3. Az (1) és (2) be kez dés ben elõ írt, a pi he nõ idõ re vo nat ko zó elõ írá sok nem fel tét le nül ér vé nye sül nek vész hely zet,
gya kor lat vagy más rend kí vü li üze mi kö rül mény ese tén.

4. Az (1) és (2) be kez dés ren del ke zé se i tõl el té rõ en, a mi ni mum 10 órás idõ szak leg alább hat egy mást kö ve tõ órá ra
csök kent he tõ, fel té ve, hogy az ilyen csök ken tés nem ter jed két nap nál hosszabb idõ szak ra, és hogy a pi he nõ órák szá ma
bár mely hét na pos idõ szak ban nem lesz ke ve sebb 70 órá nál.

5. A ha jó ve ze tõ sé gé nek gon dos kod nia kell ar ról, hogy az õr szol gá la ti be osz tá so kat könnyen hoz zá fér he tõ he lyen
tart sák.

Az STCW Szabályzat B-VIII/1 szakasza (útmutatás)

3. A VIII/1 Sza bály al kal ma zá sa so rán a kö vet ke zõ ket kell fi gye lem be ven ni:
1. a ki me rült ség meg elõ zé sé re ho zott ren del ke zé sek nek biz to sí ta ni uk kell, hogy ne for dul jon elõ túl zot tan vagy

éssze rût le nül ma gas össze sí tett mun ka idõ. Kü lö nö sen az A-VIII/1 sza kasz ban meg adott mi ni má lis pi he nõ idõ
ese té ben ke rül ni kell azt az ér tel me zést, mi sze rint az összes fenn ma ra dó órát õr szol gá lat ra vagy egyéb szol gá -
lat ra le het ne for dí ta ni;

2. a mun ka szü ne ti idõ sza kok gya ko ri sá ga és hossza, to váb bá a kom pen zá ci ós sza bad ság biz to sí tá sa lé nye ges té -
nye zõ a ki me rült ség hosszabb idõ szak fo lya mán va ló ki ala ku lá sá nak meg elõ zé sé ben;

3. a rö vid tá von köz le ke dõ ten ge ri ha jók ese té ben a ren del ke zé sek vál toz tat ha tók, fel té ve, hogy meg fe le lõ biz ton -
sá gi ren del ke zé se ket lép tet nek élet be.

2. melléklet a 121/2005. (XII. 28.) GKM rendelethez

Mintanyomtatvány a tengerészek munka- és pihenõidejének nyilvántartására1

Ha jó ne ve:  IMO-szám (ha van): ............................ Ha jó lo bo gó ja: ............................
Ten ge rész (tel jes név): . Be osz tás/rang: .....................................
Hó nap és év:    Õr szol gá la tot tel je sít2:    igen     nem  
A mun ka- és a pi he nõ idõ nyil ván tar tá sa3

Kér jük, je löl je meg a mun ka- vagy pi he nõ idõt X-szel, foly to nos vo nal lal, il let ve nyíl lal.

TÖLTSE KI A TÚLOLDALI TÁBLÁZATOT

A mun ka idõ meg ha tá ro zá sá ra, il let ve a mi ni má lis pi he nõ idõ re vo nat ko zó an a kö vet ke zõ jog sza bályt és/vagy kol lek -
tív szer zõ dést kell al kal maz ni: 

Iga zo lom, hogy e nyil ván tar tás hi te le sen tük rö zi a sze mély zet tag já nak mun ka-, il let ve pi he nõ ide jét.
A pa rancs nok vagy a pa rancs nok ál tal e nyil ván tar tás alá írá sá ra fel ha tal ma zott sze mély ne ve: 
A pa rancs nok vagy a meg ha tal ma zott sze mély alá írá sa: ................... A sze mély zet tag já nak alá írá sa: 
E nyil ván tar tás egy má so la tát a sze mély zet tag ja kap ja meg.

E nyil ván tar tás a               ál tal meg ál la pí tott el já rás sze rin ti vizs gá lat és el len jegy zés tár gya
        (az il le té kes ha tó ság ne ve)  

1 E nyom tat ványt a ha jón hasz nált mun ka vég zé si nyel ven vagy nyel ve ken, to váb bá an gol nyel ven kell ki töl te ni.
2 Je löl je meg a meg fe le lõt.
3 A nem kí vánt rész tör len dõ.
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Kér jük, je löl je meg a mun ka- vagy pi he nõ idõt X-szel vagy foly to nos vo nal lal, il let ve nyíl lal.

Pi he nõ idõ
 egy 24 órás
idõ szak ban

Meg jegy zé sek

Nem a sze mély zet tag ja töl ti ki1

Órák 0 00 10 20 30 40 50 60 70 80 91 01 11 21 31 41 51 61 71 81 92 02 12 22 2 3 Mun ka- vagy
pi he nõ idõ 
bár mely 

24 órás idõ -
szak ban 2

Mun ka- vagy
pi he nõ idõ 

bár mely
 hét na pos 

idõ szak ban2
Dá tum

Órák 
0

00 10 20 30 40 50 60 70 80 91 01 11 21 31 41 51 61 71 81 92 02 12 22 2 3

1 Az il le té kes ha tó ság ál tal a ten ge ré szek mun ka ide jé rõl és a ha jók sze mély ze té rõl  szóló 1996. évi ILO 180. szá mú egyez mény meg fe le lõ elõ írá sa i val össz hang ban meg ál la pí tott el já rá sok sze rint töl ten dõ ki.
2 A ten ge ré szek mun ka ide jé rõl és a ha jók sze mély ze té rõl  szóló 1996. évi ILO 180. szá mú egyez mény és a ten ge ré szek kép zé sé rõl, ké pe sí té sé rõl és az õr szol gá lat el lá tá sá ról  szóló 1978. évi nem zet kö zi egyez mény
(STCW egyez mény) mó do sí tá sa vo nat ko zó elõ írá sa i nak be tar tá sát iga zo lan dó to váb bi szá mí tá sok ra és iga zo lá sok ra le het szük ség.
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A gazdasági és közlekedési miniszter
122/2005. (XII. 28.) GKM

rendelete
az Útpénztár fejezeti kezelésû elõirányzat

felhasználásának szabályozásáról, 
valamint az országos közúthálózattal összefüggõ

feladatok ellátásáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Áht.) 24.  §-ának (9)–(10) be kez dé sé ben
és a 49.  §-ának o) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján,
a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Kvt.) fog lal -
tak sze rint, fi gye lem mel az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend -
jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let ben (a to -
váb bi ak ban: Ámr.) fog lal tak ra – a pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az Út pénz tár fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat
(XV. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um fe je zet
25. cím, 29. al cím, (a to váb bi ak ban: elõ irány zat) – a Ma -
gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi út há ló za tá nak köz ér de kû -
sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi CXXVIII. tör -
vény ben (a to váb bi ak ban: Aptv.) meg ha tá ro zott Prog ram -
utak, va la mint a kon cesszi ós szer zõ dés ke re té ben, il le tõ leg 
a ma gán tõ ke be vo ná sá val meg va ló sult és meg va ló su ló or -
szá gos köz utak és azok tar to zé kai ki vé te lé vel – az or szá -
gos köz utak fel újí tá sát, kar ban tar tá sát (a to váb bi ak ban
együtt: fenn tar tá sát), üze mel te té sét és fej lesz té sét  szol -
gálja. Az elõ irány zat fel hasz nál ha tó a Prog ram utak, va la -
mint a kon cesszi ós szer zõ dés ke re té ben, il le tõ leg a ma gán -
tõ ke be vo ná sá val meg va ló sult és meg va ló su ló or szá gos
köz utak és azok tar to zé kai fej lesz té sé hez szük sé ges ki zá -
ró la gos ál la mi fel ada tok (te rü let szer zés, mi nõ ség vizs gá la -
tok) fi nan szí ro zá sá ra.

(2) Az elõ irány zat fel hasz nál ha tó az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott fel ada tok szük ség sze rint tel jes kö rû vagy
– az egyéb, az Út pénz tár elõ irány zat fe je ze ti so ron kí vü li
for rá sok társ fi nan szí ro zá sa mel lett – rész le ges fi nan szí ro -
zá sá ra.

(3) Az elõ irány zat egye sí ti a fel hasz ná lás te kin te té ben a
2005. de cem ber 31-i ha tállyal meg szûnt Út fenn tar tá si és
-fej lesz té si cél elõ irány zat; va la mint a ko ráb bi a Gyors for -
gal mi Út há ló zat Fej lesz té sek Elõ ké szí té se cél elõ irány zat;
a Fel zár kóz ta tá si Inf ra struk tu rá lis Alap prog ram ré szét ké -
pe zõ Gyors for gal mi Út há ló zat Prog ram elõ irány zat; va la -
mint a Nem ze ti Au tó pá lya zárt kö rû en mû kö dõ rész vény -
tár sa ság (a to váb bi ak ban: NA zrt.) tá mo ga tá sa elõ irány zat
fel ada ta it. Az elõ irány zat tar tal maz za az Út fenn tar tá si és
-fej lesz té si cél elõ irány zat 2005. évi ma rad vá nyát. Az
egyéb fel so rolt elõ irány za tok 2005. évi ma rad vá nyát az
Áht. és az Ámr. vo nat ko zó ren del ke zé sei sze rint kell fel -
hasz nál ni 2006. év ben.

(4) Az elõ irány zat fe let ti dön té si ha tás kört a gaz da sá gi
és köz le ke dé si mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) gya -
ko rol ja.

Az elõirányzat forrásai

2.  §

Az elõ irány zat for rá sai:

a) a köz pon ti költ ség ve tés bõl az 1.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott cél ra nyúj tott ál la mi tá mo ga tás,

b) a köz úti köz le ke dés rõl  szóló, 1988. évi I. tör vény
33.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg je lölt út hasz ná la ti díj ból
és pót díj ból szár ma zó be vé tel,

c) az elõ irány za tot mû köd te tõ költ ség ve té si szerv va -
gyon ke ze lé sé ben lé võ, ki zá ró la gos ál la mi tu laj do nú te rü -
le tek hasz no sí tá sá ból és ér té ke sí té sé bõl szár ma zó pénz -
összeg, be le ért ve: az or szá gos köz utak vég le ges ha tá ra in
be lü li te rü le te ket; az or szá gos köz utak épí té se és kor sze rû -
sí té se cél já ból ál la mi tu laj don ba vett föld te rü le tek azon te -
rü let ré sze it, ame lyek az or szá gos köz utak vég le ges  hatá -
rain kí vül es nek; az épí tés és kor sze rû sí tés idõ tar ta ma alatt
hasz nált fel vo nu lá si te rü le te ket; a föld mû vek épí té sé hez,
az út épí té si anya gok, ke ve ré kek elõ ál lí tá sá hoz hasz nált te -
rü le te ket és anyag nye rõ he lye ket; va la mint a nyom vo -
nal-mó do sí tás sal együtt já ró köz út épí té sek és -kor sze rû sí -
té sek nyo mán az or szá gos köz út vég le ges ha tá ra in kí vül re
ke rü lõ te rü let ré sze ket és fel ha gyott köz út sza ka szo kat, fi -
gye lem mel az Áht. 109/A.  §-a és az Ámr. 63/B.  §-a ren del -
ke zé se i ben fog lal tak ra,

d) az elõ irány zat cél ja i ra tel je sí tett egyéb hoz zá já ru lás
és tá mo ga tás,

e) az elõ irány zat ren del te té sé nek meg fe le lõ fel hasz ná -
lás ra át vett pénz esz köz, ado mány, se gély és más ön kén tes
be fi ze tés, pá lyá za ti, ne ve zé si el já rá si díj, ké se del mi ka -
mat, köt bér stb.,

f) az elõ irány zat fej lesz té si cél ja i ra a he lyi ön kor mány -
za tok – vagy ezek tár su lá sai – és gaz dál ko dó szer ve ze tek,
ma gán sze mé lyek ál tal a ve lük kö tött szer zõ dés alap ján át -
adott hoz zá já ru lás és tá mo ga tás.

3.  §

(1) A 2.  § b)–f) pont ja i ban meg ha tá ro zott, az elõ irány zat 
ki adá sa i nak fe de ze té ül szol gá ló pénz esz kö zö ket a Ma gyar 
Ál lam kincs tár nál ve ze tett „GKM Út pénz tár elõ irány zat
fel hasz ná lá si ke ret szám la” meg ne ve zé sû, 10032000-
01220139-59000002 szá mú szám la ja vá ra kell be fi zet ni.

(2) Az elõ irány zat ma rad vá nya a kö vet ke zõ év ben a
4.  §-ban meg je lölt cé lok ra – az Áht. 93.  §-ában és a
49.  §-ának g) pont já ban fog lalt elõ írá sok nak meg fe le lõ en
– a mi nisz ter ren del ke zé se sze rint hasz nál ha tó fel.



Az elõirányzat kiadásai

4.  §

(1) Az elõ irány zat:
a) az or szá gos köz utak – ki vé ve a Prog ram utak, va la -

mint a kon cesszi ós szer zõ dés ke re té ben, il le tõ leg ma gán -
tõ ke be vo ná sá val meg va ló sult és meg va ló su ló or szá gos
köz utak –, azok mû tár gyai, il let ve tar to zé kai fej lesz té sé re,
ezen be lül új út-, híd épí té se i re és út-, híd re konst ruk ci ós
mun ká i ra,

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott fej lesz té si fel ada tok hoz 
kap cso ló dó te rü let biz to sí tá si, ter ve zé si, elõ ké szí té si, kör -
nye ze ti-kár men te sí té si és a mi nõ ség vizs gá la ti fel ada tok
el lá tá sá ra,

c) a Prog ram utak hoz, va la mint a kon cesszi ós szer zõ dés 
ke re té ben, il le tõ leg ma gán tõ ke be vo ná sá val meg va ló sult
és meg va ló su ló or szá gos köz utak fej lesz té sé hez a te rü let -
biz to sí tá si fel ada tok ra, va la mint szük ség ese tén az ezek -
hez az utak hoz tar to zó elõ ké szí té si és mi nõ ség vizs gá la ti
fel ada tok el lá tá sá ra,

d) az or szá gos köz utak – ki vé ve a Prog ram utak, va la -
mint a kon cesszi ós szer zõ dés ke re té ben, il le tõ leg ma gán -
tõ ke be vo ná sá val meg va ló sult és meg va ló su ló or szá gos
köz utak – fenn tar tá sá ra, ezen be lül a te rü let biz to sí tást, a
ter ve zést, elõ ké szí tést és a mi nõ ség vizs gá la tot is ma gá ba
fog la ló:

1. út-, híd fel újí tá si mun kák ra, va la mint
2. kar ban tar tás ra,
e) az a)–c) pon tok ban meg ha tá ro zott mun kák nál a

szük sé ges köz mû vek át épí té sé re, ki épí té sé re, a köz le ke dé -
si lé te sít mé nyek meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges aka dály -
men te sí tés re,

f) az or szá gos köz utak – ki vé ve a Prog ram utak, va la -
mint a kon cesszi ós szer zõ dés ke re té ben, il le tõ leg ma gán -
tõ ke be vo ná sá val meg va ló sult és meg va ló su ló or szá gos
köz utak – üze mel te té sé re, amely ma gá ban fog lal ja az
 adatbanki, út vo nal-en ge dé lye zé si, út- és híd vizs gá la ti,
ÚTINFORM és hat ár ki ren delt ség mû köd te té si köz pon ti
üze mel te té si te vé keny sé ge ket is,

g) az elõ irány zat mû köd te té sé vel össze füg gõ – az azt
mû köd te tõ költ ség ve té si szerv mû kö dé si ki adá sai ter hé re
el nem szá mol ha tó – köz pon ti szak mai, pénz ügyi-szám vi -
te li és jo gi fel ada tok kal, így:

1. az elõ irány zat ter ve zé sé vel és elõ ké szí té sé vel, a
szer zõ dés kö tés és tel je sí tés el len õr zé sé vel,

2. a kö te le zett ség-nyil ván tar tás sal és az elõ irány zat
be vé te le i nek és ki adá sa i nak – fel ügye le ti szer vi en -
ge dély hez kö tött – mó do sí tá sa i val,

3. a szer zõ dé sek tel je sí té se iga zo lá sá nak ér vé nye sí té -
sé vel, el len jegy zé sé vel, utal vá nyo zás sal, a kincs tá ri 
kap cso la tok és a pénz ügyi tel je sí té sek biz to sí tá sá -
val,

4. a könyv ve ze tés sel, a költ ség ve té si in for má ció szol -
gál ta tá si és be szá mo lá si fel ada tok el lá tá sá val, az
elõ irány zat tal össze füg gõ egyéb szak mai és pénz -
ügyi adat szol gál ta tás sal,

5. az elõ irány zat könyv vizs gá la tá val,

6. az or szá gos köz út há ló zat fej lesz té sé vel, fenn tar tá -
sá val és üze mel te té sé vel össze füg gõ köz ér de kû tá -
jé koz ta tá sok biz to sí tá sá val

kap cso la tos költ sé gek fe de ze té re,

h) a ma gyar or szá gi gyors for gal mi köz út há ló za ton ér -
vé nye sí ten dõ díj po li ti ka ki ala kí tá sát meg ala po zó elõ ké -
szí tõ mun kák le foly ta tá sá nak és szer ve zé sé nek  költsé -
geire,

i) az út hasz ná la ti díj és pót díj be sze dé sé vel, va la mint
az ah hoz szük sé ges be ru há zá sok kal kap cso la tos  kiadá -
sokra,

j) az or szá gos köz út há ló zat – ki vé ve a Prog ram utak,
va la mint a kon cesszi ós szer zõ dés ke re té ben, il le tõ leg a
ma gán tõ ke be vo ná sá val meg va ló sult és meg va ló su ló or -
szá gos köz utak – fej lesz té si prog ram já nak vég re haj tá sá ért
fe le lõs NA zrt. mû kö dé si ki adá sa i ra,

k) a ki zá ró la gos ál la mi tu laj dont ké pe zõ or szá gos köz -
út há ló zat (be le ért ve: az utak mû tár gya it és tar to zé ka it, va -
la mint a hoz zá tar to zó föld rész le te ket) – ki vé ve a Prog -
ram utak, va la mint a kon cesszi ós szer zõ dés ke re té ben, il le -
tõ leg a ma gán tõ ke be vo ná sá val meg va ló sult és meg va ló -
su ló or szá gos köz utak – va gyon ke ze lé sé vel, ezen be lül kü -
lö nö sen: a ke zelt va gyon na tu rá lis jel lem zõi és ér té ke, to -
váb bá ezek vál to zá sai meg ha tá ro zá sá val, nyil ván tar tá sá -
val és hasz no sí tá sá val össze füg gõ ki adá sok ra,

l) az út ügyi mû sza ki-gaz da sá gi szol gál ta tá sok igény be -
vé te lé nek és az út ügyi ku ta tá si, mû sza ki fej lesz té si és
egyéb ál la mi fel ada tok el lá tá sá nak fi nan szí ro zá sá ra ezen
be lül kü lö nö sen: mû sza ki sza bá lyo zá si fel ada tok, kör nye -
zet vé del mi te vé keny ség, út ügyi nem zet kö zi kö te le zett sé -
gek kel össze füg gõ te vé keny ség, út ügyi szak gyûj te mény
mû köd te té se, szak mai ok ta tá si fel ada tok, szak mai ki ad vá -
nyok ké szí té se, há ló za ti adat fel vé tel, kí sér le ti épí tés és
szak ér tõi te vé keny ség el lá tá sá nak fi nan szí ro zá sá ra,

m) az elõ irány zat költ ség ve té si tá mo ga tá si és sa ját be -
vé te li elõ irány za tai össze gé nek leg fel jebb 1%-a mér té ké ig 
a ke rék pár utak épí té sé nek tá mo ga tá sá ra – fi gye lem be vé -
ve a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott pá lyá za ti rend -
szer mû köd te té sé re vo nat ko zó el já rá si ren det –,

n) az elõ irány zat költ ség ve té si tá mo ga tá si és sa ját be vé -
te li elõ irány za tai össze gé nek leg fel jebb 4%-a a he lyi köz -
utak or szá gos köz utak hoz csat la ko zó, azt te her men te sí tõ ré -
sze – ide ért ve a rév hez ve ze tõ uta kat, rév le já ró kat is –, jár -
dák, to váb bá a te le pü lé si ön kor mány za tok kez de mé nye zé se
és rész vé te le mel lett a te le pü lé se ket össze kö tõ vagy be kö tõ
utak épí té sé nek és fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ra – a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott pá lyá za ti rend szer mû köd te té -
sé re vo nat ko zó el já rá si rend sze rint –

hasz nál ha tó fel.

(2) Az elõ irány za tot az (1) be kez dés a)–n) pon tok sze -
rin ti rész le te zés ben kell összeg sze rû en meg ter vez ni, il let -
ve an nak fel hasz ná lá sá ról be szá mol ni.
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Az elõirányzat kezelésének, tervezésének
és mûködtetésének, valamint felhasználásának

 módja és eljárási rendje

5.  §

(1) Az elõ irány zat mû köd te té sé vel össze füg gõ, a
4.  §-ban meg je lölt fel ada to kat az Út gaz dál ko dá si és Ko or -
di ná ci ós Igaz ga tó ság (a to váb bi ak ban: UKIG) lát ja el.

(2) Az UKIG az elõ irány zat mû köd te té sé vel össze füg gõ 
fel ada ta it a Ma gyar Köz út Ál la mi Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Köz hasz nú Tár sa ság (a to váb bi -
ak ban: Ma gyar Köz út Kht.), az NA zrt. és az Ál la mi
 Autópálya Ke ze lõ zárt kö rû en mû kö dõ  részvénytár -
saság (a to váb bi ak ban: ÁAK Zrt.) köz re mû kö dé sé vel
 látja el.

(3) Az el szá mo lás te kin te té ben az üze mel te tés, kar ban -
tar tás, va la mint a mû kö dé si tá mo ga tás a költ ség ve té si ter -
mi no ló gia sze rint mû kö dé si ki adás nak, míg a fel újí tá si és
fej lesz té si ki adás fel hal mo zá si ki adás nak mi nõ sül.

(4) Az UKIG, mint va gyon ke ze lõ mû köd te ti az or szá -
gos köz út há ló zat – ki vé ve a Prog ram utak, va la mint a kon -
cesszi ós szer zõ dés ke re té ben, il le tõ leg a ma gán tõ ke be vo -
ná sá val meg va ló sult és meg va ló su ló or szá gos köz utak –
va gyon nyil ván tar tá sát a Ma gyar Köz út Kht., az NA zrt., és 
az ÁAK Zrt. köz re mû kö dé sé vel.

(5) Az UKIG az or szá gos köz utak – ki vé ve a Prog ram -
utak, va la mint a kon cesszi ós szer zõ dés ke re té ben, il le tõ leg 
a ma gán tõ ke be vo ná sá val meg va ló sult és meg va ló su ló or -
szá gos köz utak – te kin te té ben va gyon ke ze lõ vé tör té nõ ki -
je lö lé sét kö ve tõ en, a va gyon ke ze lé sé be ke rült or szá gos
köz utak hoz kap cso ló dó in gat la nok (ide ért ve az azok tar to -
zé kát ké pe zõ pi he nõ he lye ket is) vo nat ko zá sá ban az
ÁAK Zrt. ál tal meg kö tött szer zõ dé sek bõl (pl. bér let, ha -
szon bér let, hasz ná lat stb.) szár ma zó jo gok és kö te le zett sé -
gek szem pont já ból az ÁAK Zrt. jog utód ja.

6.  §

(1) Az or szá gos köz utak fej lesz té se te kin te té ben:
a) A gyors for gal mi utak – ki vé ve a Prog ram utak, va la -

mint a kon cesszi ós szer zõ dés ke re té ben, il le tõ leg ma gán -
tõ ke be vo ná sá val meg va ló sult és meg va ló su ló or szá gos
köz utak – fej lesz té se te kin te té ben az egyes be ru há zá sok
meg va ló sí tá sát a mi nisz ter en ge dé lye zi, és ezt kö ve tõ en az 
ál la mi meg ren de lõi (épít te tõi) fel ada to kat – be le ért ve az
elõ ké szí tést, a ter vez te tést, a köz be szer zé si el já rá sok
 lefolytatását, a szer zõ dés kö té se ket, a szer zõ dé sek tel je sí -
té sé nek iga zo lá sát – az elõ irány zat ból biz to sí tott tá mo ga -
tás ból ki zá ró la go san az NA zrt. vég zi, az UKIG-gal kö tött
tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint.

b) Az or szá gos köz utak – ki vé ve a gyors for gal mi, va la -
mint az EU tá mo ga tás ból meg va ló su ló köz utak gyors for -
gal mi utak nél kü li – fej lesz té se te kin te té ben az egyes be ru -

há zá sok meg va ló sí tá sát a mi nisz ter en ge dé lye zi, és ezt kö -
ve tõ en az ál la mi meg ren de lõi (épít te tõi) fel ada to kat – be -
le ért ve az elõ ké szí tést, a ter vez te tést, a köz be szer zé si el já -
rá sok le foly ta tá sát, a szer zõ dés kö té se ket, a szer zõ dé sek
tel je sí té sé nek iga zo lá sát – az elõ irány zat ból biz to sí tott tá -
mo ga tás ból ki zá ró la go san az NA zrt. vég zi, az UKIG-gal
kö tött tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint.

c) Az EU tá mo ga tás ból meg va ló su ló gyors for gal mi
utak nél kü li or szá gos köz utak fej lesz té se te kin te té ben az
egyes be ru há zá sok meg va ló sí tá sát a mi nisz ter en ge dé lye -
zi, és ezt kö ve tõ en az ál la mi meg ren de lõi (épít te tõi) fel -
ada to kat – be le ért ve az elõ ké szí tést, a ter vez te tést, a köz -
be szer zé si el já rá sok le foly ta tá sát, a szer zõ dés kö té se ket, a
szer zõ dé sek tel je sí té sé nek iga zo lá sát stb. – ki zá ró la go san
az UKIG vég zi.

(2) A fenn tar tá si fel ada tok kö zül a fel újí tá si te vé keny -
ség te kin te té ben:

a) a gyors for gal mi utak nél kü li or szá gos köz utak fel -
újí tá si mun kái meg va ló sí tá sá ra irá nyu ló vál lal ko zá si szer -
zõ dé se ket – az UKIG-gal kö tött meg bí zá si szer zõ dé sek
alap ján – a kül sõ ki vi te le zõk kel a Ma gyar Köz út Kht. kö ti
meg,

b) a gyors for gal mi utak – ki vé ve a Prog ram utak,
 valamint a kon cesszi ós szer zõ dés ke re té ben, il le tõ leg
 magántõke be vo ná sá val meg va ló sult és meg va ló su ló
 országos köz utak – fel újí tá sá ra a Ma gyar Ál lam ne vé ben
el já ró Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um (a to váb bi -
ak ban: GKM) elõ ze tes jó vá ha gyá sá val, ne vé ben és he lyett 
az UKIG köt vál lal ko zá si szer zõ dést az ÁAK Zrt.-vel.

(3) Az üze mel te té si, va la mint a fenn tar tá si fel ada tok kö -
zül a kar ban tar tá si fel ada tok te kin te té ben:

a) az or szá gos köz utak – ki vé ve a Prog ram utak, va la -
mint a kon cesszi ós szer zõ dés ke re té ben, il le tõ leg ma gán -
tõ ke be vo ná sá val meg va ló sult és meg va ló su ló or szá gos
köz utak – üze mel te té si és kar ban tar tá si fel ada ta i nak el lá -
tá sa az elõ irány zat ból biz to sí tott tá mo ga tás ból va ló sul
meg az UKIG és a Ma gyar Köz út Kht. kö zött kö ten dõ tá -
mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint,

b) a Prog ram utak és kon cesszi ós utak nél kü li gyors for -
gal mi utak üze mel te té si és kar ban tar tá si fel ada ta i nak el lá -
tá sá ra a Ma gyar Ál lam ne vé ben el já ró GKM elõ ze tes jó vá -
ha gyá sá val, ne vé ben és he lyett, az UKIG köt vál lal ko zá si
szer zõ dést az ÁAK Zrt.-vel.

(4) Az (1), (2) és (3) be kez dés ben fog lalt fel ada tok hoz
kap cso ló dó mi nõ ség vizs gá la ti te vé keny sé get az UKIG
 látja el.

7.  §

(1) Az adat ban ki és az ÚTINFORM te vé keny sé ge i nek
ko or di ná lá si fel ada ta it, az út ügyi mû sza ki-gaz da sá gi szol -
gál ta tá sok igény be vé te lé nek, az út ügyi ku ta tá si, mû sza ki
fej lesz té si, kí sér le ti épí té si és mû sza ki sza bá lyo zá si, va la -
mint az út ügyi nem zet kö zi fel ada tok kal kap cso la tos te vé -
keny sé ge ket e fel ada tok te kin te té ben a Ma gyar Köz út Kht. 



jog utód ja ként az UKIG lát ja el a Ma gyar Köz út Kht. köz -
re mû kö dé sé vel – ki vé ve a vo nat ko zó jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott Épí tõ ipa ri Mû sza ki En ge dély ki adá si jo go sult -
sá got.1 Az út vo nal-en ge dé lye zé si és a hat ár ki ren delt ség
mû köd te té si köz pon ti üze mel te té si te vé keny ség, út ügyi
szak gyûj te mény mû köd te té se, szak mai ok ta tá si fel ada tok,
szak mai ki ad vá nyok ké szí té se, há ló za ti adat fel vé te li és
szak ér tõi te vé keny ség el lá tá sá nak fi nan szí ro zá sá ra a vál -
lal ko zá si és meg bí zá si szer zõ dést az UKIG kö ti meg a Ma -
gyar Köz út Kht.-val, és ezt kö ve tõ en az ál la mi meg ren de -
lõi fel ada to kat és a szer zõ dés kö té se ket, a szer zõ dé sek tel -
je sí té sé nek el len õr zé sét a Ma gyar Köz út Kht. vég zi.

(2) A be ru há zá sok meg va ló sí tá sá ról – a fenn tar tá si
mun kák meg va ló sí tá sá ra kö tött szer zõ dé sek tel je sí té sé rõl
és a tel je sí tés iga zo lá so kon ala pu ló utal vá nyo zá sok ról – az
UKIG tá jé koz ta tást ad a mi nisz ter szá má ra.

(3) Az UKIG – hely szí ni el len õr zés és egyez te tés cél já -
ból – a Ma gyar Köz út Kht., az NA zrt., az ÁAK Zrt. kü lön
jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zot tak sze rint ve ze tett, az elõ -
irány zat fel hasz ná lá sá val és el szá mo lá sá val kap cso la tos
nyil ván tar tá sa i ba, szer zõ dés ál lo má nyá ba, to váb bá az elõ -
irány zat ter ve zé sét, fel hasz ná lá sát és a fel ada tok vég re haj -
tá sát érin tõ va la mennyi ok irat ba be te kint het, ab ból ada to -
kat, tá jé koz ta tást kér het vagy má so la tot ké szít het.

Vegyes és záró rendelkezések

8.  §

(1) Ez a ren de let 2006. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba,
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az Út fenn tar tá si és -fej lesz té si
cél elõ irány zat hoz kap cso ló dó fel ada tok sza bá lyo zá sá ról
 szóló 109/2003. (XII. 29.) GKM ren de let, va la mint a mó -
do sí tá sá ról  szóló 27/2004. (III. 11.) GKM ren de let.

(2) A fo lya ma tos mû kö dõ ké pes ség meg õr zé se ér de ké -
ben az e ren de let 6.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kör ben az UKIG ál tal 2005. de cem ber 31-ig
el in dí tott köz be szer zé si el já rá sok ban 2006. jú ni us 30-ig az 
UKIG jo go sult kö te le zett ség vál la lás ra. A 2006. ja nu ár
1-jé tõl el in dí tan dó új köz be szer zé si el já rá sok te kin te té ben
ki zá ró lag az NA zrt. jo go sult a 6.  § (1) be kez dés b) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sá ra.

Dr. Sza nyi Ti bor s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz té ri u mi

po li ti kai ál lam tit kár

1 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együt tes ren de let az épí té si ter mé -
kek mû sza ki kö ve tel mé nye i nek, meg fe le lõ ség iga zo lá sá nak, va la mint for ga -
lom ba ho za ta lá nak és fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról.

A gazdasági és közlekedési miniszter
123/2005. (XII. 29.) GKM

rendelete
a légiközlekedési balesetek, a repülõesemények
és a légiközlekedési rendellenességek szakmai

vizsgálatának szabályairól

A lé gi-, a vas úti és a ví zi köz le ke dé si bal ese tek és egyéb
köz le ke dé si ese mé nyek szak mai vizs gá la tá ról  szóló 2005.
évi CLXXXIV. tör vény (a to váb bi ak ban: Kbvt.) 22.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) és d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – a ren de let 29.  §-ának ki vé te lé vel a bel ügy mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben és a 31.  § te kin te té ben a hon vé del mi
mi nisz ter rel és az egész ség ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

BALESETI ÜGYELETI SZOLGÁLATOK

A Közlekedésbiztonsági Szervezet
baleseti ügyeleti szolgálata

1.  §

(1) A Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet (a to váb bi ak ban: 
Szer ve zet) a Kbvt.-ben meg ha tá ro zott köz le ke dé si bal ese -
tek re és egyéb köz le ke dé si ese mé nyek re vo nat ko zó be je -
len tést a hon lap ján, to váb bá a Ma gyar Köz tár sa ság lé gi -
for gal mi tá jé koz ta tó ki ad vá nyá ban (a to váb bi ak ban: AIP)
köz zé tett cí men és te le fon szá mon, va la mint elekt ro ni kus
úton fo gad ja.

(2) Amennyi ben a be je len tés nem az üzem ben tar tó tól
szár ma zik, a Szer ve zet az üzem ben tar tót ha la dék ta la nul
meg ke re si.

2.  §

(1) A lé gi köz le ke dé si bal eset rõl, a sú lyos re pü lõ ese -
mény rõl és a re pü lõ ese mény rõl a Kbvt. 10.  §-ának (4) be -
kez dé se alap ján tett be je len tés nek a kö vet ke zõ ada to kat
kell tar tal maz nia:

a) a lé gi köz le ke dé si bal eset, sú lyos re pü lõ ese mény, re -
pü lõ ese mény he lyét és idõ pont ját (he lyi idõ szá mí tás ban),

b) a lé gi jár mû tí pu sát, a lé gi jár mû fel ség- és lajst rom je -
lét, il let ve azo no sí tó je lét,

c) a lé gi jár mû pa rancs no ká nak (az ej tõ er nyõs ug ró -
nak), va la mint az üzem ben tar tó já nak ne vét és szék he lyé -
nek cí mét,

d) a re pü lé si, il le tõ leg az ej tõ er nyõs fel ada tot és a re pü -
lé si út vo na lat, va la mint az in du lá si és a cél re pü lõt eret,

e) a sze mély zet és a fe dél ze ten tar tóz ko dó uta sok vagy
más sze mé lyek szá mát, ne vét, a ra ko mány jel le gét (kü lö -
nös te kin tet tel a ve szé lyes áruk meg ne ve zé sé re),

f) a sze mé lyi sé rü lé se ket, a lé gi jár mû vön és a har ma dik
sze mély tu laj do ná ban ke let ke zett ká rok mér té két,
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g) a lé gi köz le ke dé si bal eset, a sú lyos re pü lõ ese mény, a
re pü lõ ese mény le fo lyá sát és fel té te le zett okát,

h) a be je len tés ide jé ig meg ho zott in téz ke dé se ket.

(2) Az (1) be kez dés ben fel so rolt ada tok va la me lyi ké nek 
hi á nya nem men te sít az azon na li be je len té si kö te le zett ség
alól. A hi ány zó ada to kat a Szer ve zet az üzem ben tar tó tól
szer zi be.

(3) A lé gi köz le ke dé si rend el le nes ség rõl (e ren de let al -
kal ma zá sá ban a to váb bi ak ban: rend el le nes ség)  szóló be je -
len tés nek a kö vet ke zõ ada to kat kell tar tal maz nia:

a) a rend el le nes ség ész le lé sé nek he lyét és idõ pont ját
(he lyi idõ szá mí tás ban), vagy a tu do más szer zés idõ pont ját,

b) a rend el le nes ség rész le tes le írá sát,
c) amennyi ben a rend el le nes ség meg ha tá ro zott lé gi jár -

mû vel köz vet le nül kap cso la tos, a lé gi jár mû tí pu sát, a lé gi -
jár mû fel ség- és lajst rom je lét, il let ve azo no sí tó je lét,

d) a lé gi jár mû pa rancs no ká nak (az ej tõ er nyõs ug ró -
nak), va la mint az üzem ben tar tó já nak ne vét és lak he lyé -
nek, il let ve szék he lyé nek cí mét,

e) a re pü lé si, il le tõ leg az ej tõ er nyõs fel ada tot és a re pü -
lé si út vo na lat, va la mint az in du lá si és a cél re pü lõt eret,

f) a sze mély zet és a fe dél ze ten tar tóz ko dó uta sok szá -
mát, a ra ko mány jel le gét (kü lö nös te kin tet tel a ve szé lyes
áruk meg ne ve zé sé re),

g) azt a te vé keny sé get, amely nek so rán a rend el le nes -
sé get ész lel ték (pl. kar ban tar tás, ja ví tás, lé gi jár mû föl di ki -
szol gá lá sa),

h) a rend el le nes ség fel té te le zett okát,
i) a be je len tés ide jé ig meg ho zott in téz ke dé se ket,
j) a be je len tõ ne vét, je len té si kö te le zett sé ge jo gi alap ját 

[Kbvt. 10.  § (4) be kez dés], el ér he tõ sé gét.

(4) A (3) be kez dés ben fel so rolt ada tok va la me lyi ké nek
hi á nya nem men te sít az azon na li be je len té si kö te le zett ség
alól. A hi ány zó ada to kat a Szer ve zet az üzem ben tar tó tól
szer zi be.

(5) A be je len tõ a be je len tés ben meg je löl het más olyan
in for má ci ót is, ame lyet a rend el le nes ség vo nat ko zá sá ban
je len tõs nek tart.

(6) A sú lyos re pü lõ ese mény nek mi nõ sü lõ ese tek pél dá -
ló dzó fel so ro lá sát az 1. mel lék let tar tal maz za.

(7) A re pü lõ ese mény nek mi nõ sü lõ ese tek pél dá ló dzó
fel so ro lá sát a 2. mel lék let tar tal maz za.

(8) A rend el le nes ség nek mi nõ sü lõ ese tek pél dá ló dzó
fel so ro lá sát a 3. mel lék let tar tal maz za.

Üzembentartói baleseti szolgálat

3.  §

(1) A lé gi köz le ke dé si bal ese tek, a sú lyos re pü lõ ese mé -
nyek, a re pü lõ ese mé nyek, a rend el le nes sé gek ha la dék ta -
lan be je len té se és a szük sé ges in téz ke dé sek meg ho za ta la
ér de ké ben a pol gá ri lé gi jár mû üzem ben tar tó já nak, re pü lõ -

tér üzem ben tar tó já nak és a lé gi for gal mi szol gá lat nak bel -
sõ je len té si ren det kell ki dol goz nia és üzem ben tar tói bal -
ese ti ügye le ti szol gá la tot kell fenn tar ta nia, vagy csat la koz -
nia kell olyan szer ve zet hez, amely a lé gi köz le ke dé si ha tó -
ság jó vá ha gyá sá val e fel ada to kat át vál lal ja (a to váb bi ak -
ban együtt: mû köd te tés). A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a jó -
vá ha gyást meg elõ zõ en a Szer ve zet tõl vé le ményt kér het.

(2) Az üzem ben tar tói bal ese ti ügye le ti szol gá la tot az
üzem ben tar tó nak mind ad dig mû köd tet nie kell, amíg:

a) a lé gi köz le ke dé si, a lé gi köz le ke dés sel össze füg gõ
te vé keny sé get vég zõ ál lo má nyá ba, tu laj do ná ba tar to zó lé -
gi jár mû a le ve gõ ben tar tóz ko dik, il le tõ leg an nak le szál lá -
sá ról (ej tõ er nyõ sök föl det éré sé rõl) meg gyõ zõ dik,

b) a re pü lõ tér üzem ben van, és ak tív for gal mat bo nyo -
lít le,

c) a lé gi for gal mi szol gá la tok mû köd nek,
d) az üzem ben tar tó ré szé rõl szük sé ges sé vá ló ha laszt -

ha tat lan in téz ke dé sek a men tés és meg se gí tés ér de ké ben
meg tör tén nek.

(3) Az üzem ben tar tó nak az üzem ben tar tói bal ese ti
ügye le ti szol gá lat el lá tá sa ér de ké ben:

a) ki kell je löl ni az ügye le tet adó sze mély ze tet;
b) meg kell ha tá roz ni az ál lan dó szol gá la ti he lyi sé get.

(4) A szol gá la ti he lyi ség ben ren del ke zés re kell áll ni:
a) a 4.  § (3) be kez dé sé ben elõ írt nyil ván tar tá si ok má -

nyok nak,
b) a lé gi köz le ke dé si jog sza bá lyok nak,
c) az üzem ben tar tói bal ese ti ügye le ti szol gá lat fel ada tai 

le írá sá nak,
d) a szak mai vizs gá la tot le foly ta tó vizs gá ló bi zott ság

mun ká já ba be von ha tó sze mé lyek név so rát és ér te sí té si cí -
mét (te le fon szá mát), to váb bá a Szer ve zet, a ha tó sá gok és
más in téz ke dés re, dön tés re jo go sul tak ér te sí té si cí mét és
te le fon szá mát tar tal ma zó ügye le ti lis tá nak,

e) a nyil vá nos táv be szé lõ há ló zat hoz csat la ko zó köz -
vet len táv be szé lõ vo nal nak és meg fe le lõ hír köz lõ, va la -
mint más tech ni kai esz kö zök nek.

4.  §

(1) Az üzem ben tar tói bal ese ti ügye le ti szol gá lat fel ada -
ta it és el lá tá sá nak rend jét a szol gá la tot fenn tar tó szerv ve -
ze tõ je a Szer ve zet tel egyez te tett sza bály zat ban ál la pít ja
meg.

(2) Az üzem ben tar tói bal ese ti szol gá la tot el lá tó sze mély 
a lé gi köz le ke dé si bal eset rõl, a sú lyos re pü lõ ese mény rõl, a
re pü lõ ese mény rõl  szóló be je len tés vé te lét kö ve tõ en kö te -
les tá jé ko zód ni ar ról, hogy a hely szín biz to sí tá sa meg tör -
tént-e, il le tõ leg er rõl a hely szí nen tör tént-e in téz ke dés.

(3) Az üzem ben tar tó bal ese ti ügye le té nek nyil ván tar -
tást kell ve zet nie a be ér ke zett be je len té sek vé te lé rõl.
A nyil ván tar tás ban a 2.  § (1) és (3) be kez dé sé ben meg je -
lölt je len tés re kö te le zett ada to kat kell rög zí te ni.



A SZAKMAI VIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSA

A helyszín biztosítása

5.  §

(1) A hely szín vál to zat la nul ha gyá sa és a nyo mok, va la -
mint ron csok meg õr zé se ér de ké ben:

a) tá vol kell tar ta ni az il le ték te le ne ket,

b) gon dos kod ni kell ar ról, hogy a lé gi jár mû, a lé gi jár -
mû be ren de zé sei, ve zér lõ szer vei, ra ko má nya – vagy ezek
ron csai, il le tõ leg ron csa i nak ré szei – a vizs gá ló bi zott ság
meg ér ke zé sé ig vál to zat lan ál la pot ban ma rad ja nak,

c) a men tés és a tûz ol tás so rán a lé gi jár mû és ré sze i nek
vagy ron csa i nak in do ko lat lan meg vál toz ta tá sát el kell ke -
rül ni,

d) ha az idõ já rás ala ku lá sa (pl. esõ, hó) ezt in do kol ja és
az eset jel le ge (ron csok szét nem szórt sá ga) ezt le he tõ vé
te szi, ak kor a vizs gá ló bi zott ság meg ér ke zé sé ig a lé gi jár -
mû vet, il let ve ron csa it és a nyo ma i kat – ha az meg vál toz ta -
tá suk nél kül le het sé ges – al kal mas anyag gal (pl. mû anyag
fó li á val) kell le fed ni,

e) ha a sze mé lyek men té se már a rend õr ség – ha tár te rü -
le ten a ha tár õr ség – te rü le ti leg il le té kes szer vé nek vagy a
vizs gá ló bi zott ság nak a hely szín re tör té nõ meg ér ke zé se
elõtt meg kez dõ dött, és a hely szí nen a Kbvt. 10.  §-ának
(4) be kez dé sé ben meg je lölt, ar ra al kal mas ál la pot ban lé võ
sze mély van je len, e sze mély nek fel kell je gyez nie, hogy a
men tés so rán a hely szín mi lyen meg vál toz ta tá sá ra (pl. ron -
csok hely ze té nek meg vál toz ta tá sa, biz ton sá gi övek el vá -
gá sa, sze mé lyi men tõ esz kö zök nek a sé rült sze méllyel
együtt va ló el szál lí tá sa stb.) ke rült sor, és a fel jegy zé se ket
– hely szín re ér ke zé se után – a vizs gá ló bi zott ság nak át kell
ad nia,

f) a lé gi köz le ke dé si bal eset, a sú lyos re pü lõ ese mény, a
re pü lõ ese mény be kö vet kez te kor az üzem ben tar tó, il le tõ -
leg a re pü lõ té ri, lé gi for gal mi szol gá la tok ve ze tõ je fe le lõs
azért, hogy a lé gi jár mû re és an nak sze mély ze té re, va la mint 
a re pü lés re, a szol gá la tok mû kö dé sé re vo nat ko zó ok má -
nyo kat össze gyûjt sék és – el is mer vény el le né ben – a vizs -
gá ló bi zott ság ren del ke zé sé re bo csás sák.

(2) A lajst ro mo zó ál lam vagy az üzem ben tar tó ál lam
 erre vo nat ko zó ki fe je zett ké ré se ese tén biz to sí ta ni kell,
hogy az adott ál lam meg ha tal ma zott kép vi se lõ jé nek el len -
õr zé sé ig a lé gi jár mû, an nak tar tal ma és min den más bi zo -
nyí ték ma rad jon érin tet le nül.

(3) A gyár tó ál lam vagy ter ve zõ ál lam ké ré se ese tén biz -
to sí ta ni kell, hogy az adott ál lam meg ha tal ma zott kép vi se -
lõ jé nek el len õr zé sé ig a lé gi jár mû ma rad jon érin tet le nül.

(4) A (2) és a (3) be kez dés ben fog lal tak vég re haj tá sát a
Szer ve zet a hely szín biz to sí tá sá ra vo nat ko zó jog sza bá -
lyok nak meg fe le lõ en vég zi.

6.  §

A hely szí nen ta lált nyo mok rög zí té sét a szak mai vizs gá -
lat ke re té ben a vizs gá ló bi zott ság vég zi. Amennyi ben a lé -
gi köz le ke dé si bal eset tel, sú lyos re pü lõ ese ménnyel össze -
füg gés ben bün te tõ- vagy sza bály sér té si el já rás in dul, a bi -
zo nyí té kok össze gyûj té sé rõl a nyo mo zó, il let ve sza bály -
sér té si ha tó ság dönt.

7.  §

(1) A hely szí nen a vizs gá ló bi zott ság szem lét foly tat le,
amely rõl hely szí ni szem le-jegy zõ köny vet ké szít, me lyet
ha la dék ta la nul meg küld a Szer ve zet fõ igaz ga tó ja ré szé re.
A hely szí ni szem le-jegy zõ könyv tar tal maz za kü lö nö sen a
bal eset vagy re pü lõ ese mény he lyét, ide jét, az idõ já rá si és
lá tá si vi szo nyo kat, a bal eset ben, re pü lõ ese mény ben ré szes 
lé gi jár mû vek gyárt má nyát, tí pu sát, lajst rom je lét, üzem ben 
tar tó ját, ve ze tõ jé nek ada ta it, a hely szín le írá sát, a lé gi jár -
mû ron gá ló dá sá ra vo nat ko zó ada to kat, a meg sé rült sze mé -
lyek ada ta it, a szem le bi zott ság ve ze tõ jé nek és tag ja i nak
ne vét, a szem le hely szí né re ki ér ke zés idõ pont ját, a szem le
kez de té nek és be fe je zé sé nek ide jét, a szem le bi zott ság ál tal 
tett in téz ke dé se ket. A hely szí ni szem le-jegy zõ könyv mel -
lé csa tol ni kell a hely szí nen ké szí tett váz lat raj zot, a fény -
kép- és vi deo fel vé te le ket, to váb bá a meg hall ga tá sok ról
ké szí tett fel jegy zé se ket.

(2) A vizs gá ló bi zott sá got a Szer ve zet a nem zet kö zi elõ -
írá sok nak meg fe le lõ vé dõ ru há zat tal, vé dõ ol tá sok kal és az
azo no sí tást meg könnyí tõ jel zés sel, va la mint a hely szí ni
szem le le foly ta tá sá hoz nél kü löz he tet len meg fe le lõ tech ni -
kai fel sze re lés sel lát ja el.

Légijármû adatrögzítõk

8.  §

(1) A lé gi jár mû vek adat rög zí tõ be ren de zé se i nek és a be -
ren de zé sek ál tal rög zí tett ada tok, in for má ci ók vissza nye -
ré sét, ki ol va sá sát, ke ze lé sét csak er re ki kép zett és fel jo go -
sí tott sze mély vé gez he ti.

(2) A szak mai vizs gá lat so rán a vizs gá ló bi zott ság gon -
dos ko dik a lé gi jár mû adat rög zí tõk in for má ci ó i nak vissza -
nye ré sé rõl, ezen in for má ci ók ha té kony fel hasz ná lá sá ról.
Amennyi ben a Szer ve zet nem ren del ke zik meg fe le lõ lé te -
sít ménnyel és esz köz zel a lé gi jár mû adat rög zí tõk in for má -
ci ó i nak vissza nye ré sé hez, ah hoz má sik ál lam ál tal ren del -
ke zés re bo csá tott lé te sít ményt hasz nál hat.
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A roncsok õrzése

9.  §

(1) Amennyi ben bün te tõ el já rás nem in dul és a lé gi jár -
mû nek, a ron csa i nak, a tar to zé ka i nak to váb bi vizs gá la ta
szük sé ges, a szak mai vizs gá lat ve ze tõ jé nek – a rend õr ség -
gel egyez te tett – dön té se alap ján az üzem ben tar tó, en nek
hi á nyá ban a tu laj do nos sa ját költ sé gén gon dos ko dik azok
– egyez te tett te lep hely re tör té nõ – el szál lí tá sá ról és to váb -
bi õr zé sé rõl. Az õr zés meg szün te té sé rõl a vizs gá ló bi zott -
ság ve ze tõ je és az ese mény vizs gá la tá ban részt ve võ egyéb 
ha tó sá gok ve ze tõi kö zö sen dön te nek.

(2) Az üzem ben tar tó nak, en nek hi á nyá ban a lé gi jár mû
tu laj do no sá nak a ron csok és tar to zé kai el szál lí tá sa kor és
meg õr zé se kor úgy kell el jár nia, hogy azok to váb bi sé rü lést 
vagy el vál to zást ne szen ved je nek.

10.  §

(1) A lé gi jár mû vet, az ál ta la szál lí tott vagy ah hoz tar to -
zó bár mely dol got – amely re a szak mai vizs gá lat so rán már 
nincs szük ség, és amely nek vizs gá la tát a nyo mo zó vagy
más ha tó ság a Szer ve zet er re vo nat ko zó meg ke re sé sé re
adott vá la szá ban nem tart ja szük sé ges nek – kül föl di lé gi -
jár mû ese té ben a lajst ro mo zó ál lam vagy az üze mel te tõ ál -
lam ál tal ki je lölt szerv vagy sze mély ré szé re, ma gyar lé gi -
jár mû ese té ben a tu laj do nos nak, il let ve az üzem ben tar tó -
nak vissza kell ad ni.

(2) Amennyi ben a szak mai vizs gá lat so rán a lé gi jár mû,
az ál ta la szál lí tott vagy ah hoz tar to zó bár mely do log to -
váb bi vizs gá la tá ra már nincs szük ség, de azok vizs gá la tát a 
nyo mo zó vagy más ha tó ság szük sé ges nek tart ja, azt a to -
váb bi vizs gá la tot igény lõ ha tó ság ré szé re kell át ad ni.

Vizsgálóbizottság

11.  §

A vizs gá ló bi zott sá got az e ren de let 13.  §-ának (1) és
(2) be kez dé sé ben meg je lölt vég zett ség gel és ké pe sí tés sel
ren del ke zõ szak em be rek kö zül a Szer ve zet fõ igaz ga tó ja
je lö li ki.

12.  §

A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je a Szer ve zet köz tiszt vi se -
lõ je, a szak mai vizs gá lat egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ je.
A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ jé nek fel ada ta:

a) a szak mai vizs gá lat irá nyí tá sa,
b) a szak mai vizs gá lat alap ján zá ró je len tés-ter ve zet,

zá ró je len tés elõ ter jesz té se a Szer ve zet fõ igaz ga tó já nak,

c) a re pü lés biz ton sá gát ve szé lyez te tõ okok és kö rül -
mé nyek meg szün te té se ér de ké ben ja vas lat té te le a szak -
sze mély zet egész sé gé nek meg õr zé sé re fog lal ko zás-egész -
ség ügyi rend sza bá lyok kal, va la mint a lé gi jár mû és a re pü -
lést szol gá ló be ren de zé sek üzem ben tar tá sá val, a re pü lõ tér 
hasz ná la tá val kap cso la tos, va la mint min den egyéb szük sé -
ges in téz ke dés meg té te lé re (a to váb bi ak ban: biz ton sá gi ja -
vas lat).

13.  §

(1) A vizs gá ló bi zott ság tag já nak a kö vet ke zõ vég zett -
ség gel és ké pe sí tés sel kell ren del kez nie:

a) fel sõ fo kú szak irá nyú vég zett ség, és lé gi köz le ke dé si
szak te rü le ten leg alább 5 év szak mai gya kor lat, va la mint

b) a Szer ve zet nél vagy pol gá ri ok ta tá si in téz mény ben
el vég zett lé gi köz le ke dé si bal eset vizs gá ló tan fo lyam el -
vég zé sét iga zo ló irat.

(2) A vizs gá ló bi zott ság tag jai ese té ben (a ve ze tõ ki vé te -
lé vel) fel sõ fo kú vég zett ség hi á nyá ban el fo gad ha tó kö zép -
fo kú szak irá nyú vég zett ség, az (1) be kez dés b) pont sze -
rin ti ké pe sí tés és az adott szak te rü le ten 10 éves szak mai
gya kor lat.

(3) A vizs gá ló bi zott ság tag ja ként szá mí tás ba vett sze -
mé lyek nek a lé gi köz le ke dé si bal eset, a sú lyos re pü lõ ese -
mény, a re pü lõ ese mény, il let ve a rend el le nes ség vizs gá la -
tá ra irá nyu ló kép zé sé rõl, a ké pes sé gek és jár tas sá gok szin -
ten tar tá sá ról a Szer ve zet, üzem ben tar tói vizs gá lat vo nat -
ko zá sá ban az üzem ben tar tó kö te les gon dos kod ni.

(4) A vizs gá ló bi zott ság tag ja a mun ká ját a vizs gá ló bi -
zott ság ve ze tõ jé nek irány mu ta tá sa alap ján vég zi.

Meghatalmazott képviselõk és tanácsadók részvétele
külföldi szakmai vizsgálatban

14.  §

(1) A kül föl di ki vizs gá ló szer vek ál tal vég zett vizs gá lat -
ban a Szer ve zet részt ve het, ha a rész vé tel re a kül föl di ki -
vizs gá ló szerv fel ké ri, il let ve a vizs gá lat ba meg ha tal ma -
zott kép vi se lõt vagy ta nács adót küld het.

(2) A rész vé te li szán dék ról, a meg ha tal ma zott kép vi se lõ 
vagy a ta nács adó sze mé lyé rõl, vár ha tó ér ke zé sé rõl a kül -
föl di ki vizs gá ló szer ve zet ér te sí té sé nek vé te lét kö ve tõ en a
le he tõ leg ha ma rab ban tá jé koz tat ni kell a kül föl di ki vizs gá -
ló szer vet.

(3) A kül föl di ki vizs gá ló szerv ál tal vég zett vizs gá lat -
hoz a Szer ve zet – a nem zet kö zi szer zõ dé sek ben fog lal tak
alap ján – a lé gi köz le ke dé si bal eset tel, egyéb köz le ke dé si
ese ménnyel kap cso la tos ren del ke zés re ál ló in for má ci ót – a 
a Kbvt.-ben meg ha tá ro zott adat vé del mi ren del ke zé sek fi -
gye lem be vé te lé vel – to váb bít ja.



(4) Nem zet kö zi egyez mény, il let ve meg ál la po dás hi á -
nyá ban a ma gyar lé gi jár mû vel kül föl dön be kö vet ke zett lé -
gi köz le ke dé si bal eset, sú lyos re pü lõ ese mény, re pü lõ ese -
mény vizs gá la tá ra a Szer ve zet fel ve szi a kap cso la tot az il -
le té kes kül föl di ki vizs gá ló szer vek kel.

15.  §

(1) Ma gyar lé gi jár mû lajst rom ban vagy nyil ván tar tás -
ban sze rep lõ, to váb bá ma gyar üzem ben tar tó ál tal üze mel -
te tett pol gá ri lé gi jár mû vel be kö vet ke zett lé gi köz le ke dé si
bal eset, sú lyos re pü lõ ese mény kül föl di szak mai vizs gá la -
tá hoz a Szer ve zet ál tal ki je lölt meg ha tal ma zott kép vi se lõ
se gí té sé re az üzem ben tar tó ja vas la tá ra a Szer ve zet egy
vagy több ta nács adót ne vez ki. Amennyi ben a Szer ve zet
fõ igaz ga tó ja nem je löl ki meg ha tal ma zott kép vi se lõt, a
kül föl di vizs gá ló bi zott ság fel ké ré sé re az üzem ben tar tó
részt ve het a szak mai vizs gá lat ban. A ta nács adó olyan
mér té kig ve het részt a szak mai vizs gá lat ban, amely a meg -
ha tal ma zott kép vi se lõ rész vé te lé nek ha té konnyá té te lé hez
szük sé ges.

(2) Ma gyar lajst rom ban vagy ma gyar üzem ben tar tó ál -
tal üze mel te tett, il let ve ma gyar gyár tá sú vagy ter ve zé sû
2250 kg en ge dé lye zett ma xi má lis fel szál ló tö me get meg -
ha la dó pol gá ri lé gi jár mû vel kül föl dön be kö vet ke zett lé gi -
köz le ke dé si bal eset, sú lyos re pü lõ ese mény szak mai vizs -
gá la tá hoz – ha a kül föl di ki vizs gá ló ál lam ké ri – a Szer ve -
zet kö te les meg ha tal ma zott kép vi se lõt kül de ni.

(3) Amennyi ben kül föl dön kül föl di lé gi jár mû vel tör tént 
lé gi köz le ke dé si bal eset ben, sú lyos re pü lõ ese mény ben ma -
gyar ál lam pol gár meg hal vagy sú lyos sé rü lést szen ved, a
Szer ve zet a kül föl di szak mai vizs gá lat hoz szak ér tõt de le -
gál hat.

(4) A meg ha tal ma zott kép vi se lõ és ta nács adó:
a) min den vo nat ko zó és ren del ke zés re ál ló in for má ci ót

kö te les a kül föl di vizs gá ló bi zott ság ren del ke zé sé re bo csá -
ta ni,

b) a kül föl di vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ jé nek hoz zá já ru -
lá sa nél kül a szak mai vizs gá lat elõ re ha lad tá ról és a fel tár -
tak ról in for má ci ót nem ad hat.

Az érintettek kötelezettségei a szakmai vizsgálat során

16.  §

(1) A szak mai vizs gá lat so rán az érin tet tek (a szak szol -
gá la ti en ge dély ki adá sá val, a lé gi jár mû lé gi al kal mas ság
vizs gá la tá val, a bi zo nyít vány ki adá sá val, a lé gi jár mû gyár -
tá sá val, üzem ben tar tá sá val, kar ban tar tá sá val és ja ví tá sá -
val, a lé gi for gal mi irá nyí tás sal, a re pü lõ tér üzem ben tar tá -
sá val fog lal ko zó szer vek; a lé gi köz le ke dé si ha tó ság, a
szak sze mély zet stb.) kö te le sek a vizs gá ló bi zott ság gal
együtt mû köd ni.

(2) Az együtt mû kö dés rész fel ada tok el vég zé sé re is ki -
ter jed het, amely nek ér de ké ben az üzem ben tar tó olyan
sze méllyel kép vi sel te ti ma gát a szak mai vizs gá lat ban, aki
a tény ál lás fel de rí té se ér de ké ben ada tok szol gál ta tá sá hoz,
in téz ke dé sek hez ha tás kör rel és az adott eset tel kap cso lat -
ban szak ér te lem mel ren del ke zik. Az együtt mû kö dés ke re -
té ben az üzem ben tar tó a vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je ál tal
kért szak ér tõi vé le mé nye ket be szer zi, kí sér le te ket, pró bá -
kat – sa ját költ sé gé re – el vé gez, vagy el vé gez tet.

17.  §

Amennyi ben lé gi köz le ke dé si bal eset ben, sú lyos re pü lõ -
ese mény ben, re pü lõ ese mény ben, rend el le nes ség ben több
lé gi jár mû vagy ej tõ er nyõs ug ró érin tett, azt egy eset nek
kell te kin te ni. Az ese tet an nak a lé gi jár mû nek vagy ej tõ er -
nyõs ug ró nak az ál la po ta alap ján kell mi nõ sí te ni, amely
(aki) a leg sú lyo sabb kö vet kez mé nye ket szen ved te el.

Megelõzõ biztonsági ajánlás

18.  §

(1) A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je – amennyi ben meg íté -
lé se sze rint a re pü lés biz ton sá ga meg kö ve te li – meg elõ zõ
biz ton sá gi aján lá sá ban azon na li in téz ke dést ja va sol hat a
lé gi köz le ke dé si ha tó ság nak, il let ve a lé gi jár mû üzem ben
tar tó já nak, gyár tó já nak, kar ban tar tó já nak, va la mint a lé gi -
for gal mi szol gá lat nak, a re pü lõ tér üzem ben tar tó já nak.

(2) A meg elõ zõ biz ton sá gi aján lás cím zett je a vizs gá ló -
bi zott ság ve ze tõ je ál tal ja va solt azon na li meg elõ zõ in téz -
ke dé se ket vég re hajt ja, ki vé ve, ha azok kal nem ért egyet,
amely eset ben a Szer ve ze tet ha la dék ta la nul in do ko lás sal
el lá tott vá la szá ban kö te les tá jé koz tat ni.

A zárójelentés tervezete

19.  §

(1) A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je a szak mai vizs gá lat
alap ján el ké szí ti a zá ró je len tés ter ve ze tét, il let ve en nek ré -
sze ként – amennyi ben szük sé ges – ki dol goz za a ja va solt
biz ton sá gi aján lá so kat és be nyújt ja a Szer ve zet fõ igaz ga -
tó já nak.

(2) A zá ró je len tés ter ve ze té nek tar tal mi és for mai kö ve -
tel mé nye it a 4. mel lék let tar tal maz za.

(3) A zá ró je len tés ter ve ze tét a vizs gá ló bi zott ság tag jai
ír ják alá. Az eset le ges vé le mény el té rés re a zá ró je len tés
ter ve ze té nek alá írá sa kor utal ni kell, és az el té rõ vé le ményt
zá ra dék ként kell a zá ró je len tés ter ve ze té hez csa tol ni.
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(4) A Szer ve zet fõ igaz ga tó ja a Kbvt. 16.  §-ának (7) be -
kez dé sé ben fog lal tak sze rint fe lül vizs gál ja a zá ró je len tés
ter ve ze tét. A Szer ve zet fõ igaz ga tó ja a fe lül vizs gá lat ered -
mé nye ként a vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ jét a szak mai vizs gá -
lat ki egé szí té sé re, il let ve a biz ton sá gi aján lá sok át dol go zá -
sá ra uta sít hat ja.

Zárójelentés

20.  §

(1) A szak mai vizs gá lat so rán ké szült fel jegy zé se ket
csak ak kor le het a zá ró je len tés mel lék le te i be fog lal ni, ha
azok a bal eset, a sú lyos re pü lõ ese mény, a re pü lõ ese mény
vagy a rend el le nes ség elem zé sé hez tar toz nak. A fel jegy zé -
sek csak sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan mó don csa tol -
ha tók a zá ró je len tés hez és ki zá ró lag azok a ré szek csa tol -
ha tók, ame lyek köz vet le nül kap cso lód nak az elem zés hez.

(2) A zá ró je len tés rész le tes for mai és tar tal mi kö ve tel -
mé nye it a 4. mel lék let tar tal maz za.

(3) 5700 kg leg na gyobb en ge dé lye zett fel szál ló tö me get 
meg ha la dó pol gá ri lé gi jár mû lé gi köz le ke dé si bal ese té nek
szak mai vizs gá la ta le zá rá sá ra ho zott zá ró je len tés egy pél -
dá nyát meg kell kül de ni az ICAO-nak.

Légiközlekedés védelméért felelõs hatóságok
tájékoztatása

21.  §

Ha a szak mai vizs gá lat kap csán fel me rül an nak gya nú -
ja, hogy az ese mény so rán lé gi köz le ke dés vé del me el le ni
jog el le nes cse lek mény tör tént, a Szer ve zet kö te les az érin -
tett ál lam lé gi köz le ke dé si jog el le nes cse lek mé nyek el le ni
vé del mé ért fe le lõs ha tó sá gát ér te sí te ni.

Repülésbiztonsági szolgálat

22.  §

(1) A lé gi köz le ke dés biz ton sá ga ér de ké ben a pol gá ri lé -
gi jár mû ve ket, a re pü lõt ere ket üzem ben tar tó, il let ve lé gi -
for gal mi szol gá la tot el lá tó szer ve zet kö te les re pü lés biz -
ton sá gi szol gá la tot fenn tar ta ni, vagy csat la koz nia kell
olyan szer ve zet hez, amely a Szer ve zet jó vá ha gyá sá val ezt
a fel ada tot át vál lal ja.

(2) A re pü lés biz ton sá gi szol gá lat fõ fel ada ta:
a) a lé gi köz le ke dés sza bá lyai be tar tá sá nak el len õr zé se

az üzem ben tar tó ha tás kö ré ben,
b) a lé gi köz le ke dé si ha tó sá gi ha tá ro za tok sa ját ha tás -

kör ben va ló vég re haj tá sá nak el len õr zé se,
c) az üzem ben tar tó re pü lés biz ton sá gi hely ze té nek fo -

lya ma tos fi gye lem mel kí sé ré se, elem zé se, ér té ke lé se,

d) a lé gi köz le ke dé si bal ese tek, sú lyos re pü lõ ese mé -
nyek és re pü lõ ese mé nyek ta pasz ta la tai alap ján meg elõ zõ
in téz ke dé sek kez de mé nye zé se,

e) kap cso lat tar tás az il le té kes szer vek kel.

(3) A re pü lés biz ton sá gi szol gá lat ne gyed éves és éves
– a Szer ve zet tel egyez te tett for mai és tar tal mi kö ve tel mé -
nyek nek meg fe le lõ – tá jé koz ta tót ké szít, ame lyet a Szer ve -
zet ré szé re meg küld a tárgy idõ sza kot kö ve tõ 30 na pon
 belül.

(4) A tá jé koz ta tó a tárgy idõ szak ra vo nat ko zó be ér ke zett 
és nyil ván tar tás ba vett be je len té se ket és a re pü lé si mu ta tó -
kat is tar tal maz za.

(5) A re pü lés biz ton sá gi szol gá lat tag ja it az e ren de let
13.  § (1) vagy (2) be kez dé sé ben meg je lölt vég zett ség gel,
il let ve re pü lés biz ton sá gi ké pe sí tés sel ren del ke zõ sze mé -
lyek kö zül kell ki je löl ni.

23.  §

A pol gá ri lé gi jár mû üzem ben tar tó ja, a re pü lõ tér üzem -
ben tar tó ja és a lé gi for gal mi szol gá la tot el lá tó szer ve zet a
lé gi köz le ke dé si bal ese tek kö vet kez mé nye i nek meg elõ zé -
sé re a lé gi köz le ke dé si ha tó ság gal egyez te tett in téz ke dé si
ter vet ké szí te nek an nak ér de ké ben, hogy a  veszélyhely -
zetbe ke rü lõ lé gi jár mû vek kel kap cso lat ban vagy a be kö -
vet ke zett lé gi köz le ke dé si bal eset, sú lyos re pü lõ ese mény,
re pü lõ ese mény ese tén a sze mé lyek éle te, tes ti ép sé gé nek
meg óvá sa, va la mint a kö vet kez mé nyek eny hí té se (fel szá -
mo lá sa) ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket ha la dék ta la -
nul meg te hes sék.

A BELFÖLDÖN BEKÖVETKEZETT
LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESETEKKEL, SÚLYOS

REPÜLÕESEMÉNYEKKEL,
REPÜLÕESEMÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGÕ

NEMZETKÖZI KÖTELEZETTSÉGEK

Értesítés

24.  §

(1) Lé gi köz le ke dé si bal eset és sú lyos re pü lõ ese mény
be kö vet kez te kor a Szer ve zet a le he tõ leg ki sebb ké se de -
lem mel és a ren del ke zés re ál ló leg al kal ma sabb és leg gyor -
sabb mó don kö te les ér te sí te ni a lajst ro mo zó, az üzem ben
tar tó, a ter ve zõ, a gyár tó ál lam ba le set kiv izs gá ló szer vét.
Ha a lé gi köz le ke dé si bal eset ben, sú lyos re pü lõ ese mény -
ben érin tett lé gi jár mû en ge dé lye zett leg na gyobb fel szál ló
tö me ge meg ha lad ja a 2250 kg-ot, az ICAO-t is ér te sí te ni
kell.



(2) Az ér te sí tést az ICAO va la me lyik hi va ta los mun ka -
nyel vén kell meg kül de ni. Az ér te sí tés nek az aláb bi in for -
má ci ó kat kell tar tal maz nia:

a) lé gi köz le ke dé si bal eset ese tén az ACCID, sú lyos re -
pü lõ ese mény ese tén az INCID azo no sí tó rö vi dí tés,

b) a lé gi jár mû gyár tó ja, tí pu sa, fel ség- és lajst rom je le
és szé ria szá ma,

c) a lé gi jár mû tu laj do no sá nak, üzem ben tar tó já nak és
bér lõ jé nek ne ve,

d) a lé gi jár mû pa rancs no ká nak ne ve,
e) a lé gi köz le ke dé si bal eset vagy sú lyos re pü lõ ese -

mény dá tu ma és idõ pont ja (fel tün tet ve, hogy he lyi vagy
UTC idõ),

f) a lé gi jár mû utol só el in du lá si he lye és ter ve zett le szál -
lá si he lye,

g) a lé gi jár mû nek va la mi lyen könnyen meg ha tá roz ha tó 
föld raj zi pont hoz vagy föld raj zi szé les ség hez és hosszú -
ság hoz vi szo nyí tott hely ze te,

h) a sze mély zet és az uta sok, a fe dél ze ten tar tóz ko dók
kö zül el huny tak és sú lyo san sé rül tek, egyéb ha lot tak és sú -
lyo san sé rül tek szá ma,

i) a lé gi köz le ke dé si bal eset vagy a sú lyos re pü lõ ese -
mény ter mé sze te és a lé gi jár mû ron gá ló dá sá nak mér té ke,

j) an nak jel zé se, hogy a Szer ve zet foly tat-e, és mi lyen
mér té kig szak mai vizs gá la tot, vagy ja va sol ja-e an nak át ru -
há zá sát,

k) a lé gi köz le ke dé si bal eset vagy sú lyos re pü lõ ese -
mény te rü le té nek fi zi kai jel lem zõi,

l) ve szé lyes áru je len lé te és le írá sa.

(3) Az ér te sí tés nek az adott idõ pont ban azon nal ren del -
ke zés re ál ló in for má ci ó kat kell tar tal maz nia. Az ér te sí tés
el kül dé se – az egyes in for má ci ók hi á nya  miatt – nem szen -
ved het ké se del met, a hi ány zó ada to kat és az egyéb kap cso -
ló dó in for má ci ó kat azok be szer zé sét kö ve tõ en ha la dék ta -
la nul pó tol ni kell.

Jelentések

25.  §

(1) A Szer ve zet az aláb bi nem zet kö zi je len té se ket kö te -
les ad ni a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott nem zet kö zi
szer ve ze tek nek:

a) elõ ze tes je len tést a lé gi köz le ke dé si bal eset rõl,

b) adat je len tést a lé gi köz le ke dé si bal eset rõl vagy sú -
lyos re pü lõ ese mény rõl,

c) zá ró je len tést a lé gi köz le ke dé si bal eset rõl vagy sú -
lyos re pü lõ ese mény rõl.

(2) Az elõ ze tes je len tést és az adat je len tést a lé gi köz le -
ke dé si bal eset rõl vagy sú lyos re pü lõ ese mény rõl az ICAO
DOC 9156 Lé gi köz le ke dé si Bal eset/Re pü lõ ese mény Je -
len té si Ké zi könyv sze rint kell el ké szí te ni.

Elõzetes jelentés

26.  §

(1) 2250 kg en ge dé lye zett leg na gyobb fel szál ló tö meg
alatt lé võ pol gá ri lé gi jár mû vel be kö vet ke zett lé gi köz le ke -
dé si bal eset ese tén – amennyi ben az eset a re pü lés biz ton -
ság szem pont já ból hasz nos in for má ci ó val szol gál hat – az
elõ ze tes je len tést a kö vet ke zõ ál la mok ki vizs gá ló szer ve i -
nek kell meg kül de ni:

a) a lajst ro mo zó ál lam nak,
b) az üzem ben tar tó ál la má nak,
c) a ter ve zõ ál la má nak,
d) a gyár tó ál la má nak,
e) min den ál lam nak, amely az eset tel kap cso lat ban

 tájékoztatást, fon tos esz kö zö ket vagy szak ér tõ ket adott.

(2) 2250 kg en ge dé lye zett leg na gyobb fel szál ló tö me get 
meg ha la dó pol gá ri lé gi jár mû vet ért lé gi köz le ke dé si bal -
eset ese té ben az elõ ze tes je len tést az (1) be kez dés ben meg -
je lölt ál la mok nak, va la mint az ICAO-nak meg kell  kül -
deni.

(3) Az elõ ze tes je len tést az ICAO egyik hi va ta los mun -
ka nyel vén a lé gi köz le ke dé si bal eset nap já tól szá mí tott
30 na pon be lül elekt ro ni kus úton vagy lé gi pos tá val kell
meg kül de ni.

Adatjelentés légiközlekedési balesetrõl
és súlyos repülõeseményrõl

27.  §

(1) 2250 kg en ge dé lye zett leg na gyobb fel szál ló tö meg
fe lett lé võ pol gá ri lé gi jár mû lé gi köz le ke dé si bal ese té nek
szak mai vizs gá la ta le zá rá sa után a le he tõ leg rö vi debb idõn 
be lül az ese mény rõl  szóló adat je len tést meg kell kül de ni
az ICAO-nak.

(2) 5700 kg en ge dé lye zett leg na gyobb fel szál ló tö meg
fe lett lé võ pol gá ri lé gi jár mû sú lyos re pü lõ ese mé nyé nek
szak mai vizs gá la ta le zá rá sa után ami lyen ha mar csak le -
het sé ges a gya kor lat ban, az ese mény rõl  szóló adat je len tést 
meg kell kül de ni az ICAO-nak.

(3) A Szer ve zet – a ké rés ese tén – más ál la mok ki vizs gá -
ló szer ve i nek is meg kül di a lé gi köz le ke dé si bal eset rõl és
sú lyos re pü lõ ese mény rõl  szóló adat je len tést.

28.  §

(1) Lé gi köz le ke dé si bal eset nek és sú lyos re pü lõ ese -
mény nek a Kbvt. 16.  §-a, va la mint e ren de let 20.  §-a alap -
ján ké szí tett zá ró je len té sét az ICAO egyik hi va ta los mun -
ka nyel vén, ké rés re meg kell kül de ni más ál lam ki vizs gá ló
szer vé nek is.
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(2) Az ICAO-nak min den év feb ru ár 1-jén és jú li us
1-jén jegy zé ket kell kül de ni a Szer ve zet ál tal ké szí tett
azon zá ró je len té sek rõl, ame lye ket az elõ zõ fél év ben ké rés -
re más ál la mok ki vizs gá ló szer ve i nek a Szer ve zet meg kül -
dött. A jegy zék nek az aláb bi in for má ci ó kat kell tar tal maz -
nia:

a) az érin tett üzem ben tar tó ne ve,
b) a lé gi jár mû gyár tó ja,
c) az eset hely szí ne és idõ pont ja,
d) az ese mény faj tá ja,
e) nyelv vagy nyel vek, ame lyen a zá ró je len tés ren del -

ke zés re áll.

Az üzembentartói vizsgálat

29.  §

(1) Az üzem ben tar tói vizs gá la tot a Szer ve zet fel hí vá sa
alap ján ha la dék ta la nul meg kell kez de ni és a le he tõ leg rö -
vi debb idõn be lül le kell foly tat ni. Az üzem ben tar tói vizs -
gá lat kül föl di meg ha tal ma zott kép vi se lõk és meg fi gye lõk
nél kül le foly tat ha tó.

(2) A re pü lõ ese mény  miatt in dult üzem ben tar tói vizs gá -
lat ese tén a hely szí ni szem lé rõl ké szült jegy zõ köny vet a
Szer ve zet fõ igaz ga tó já nak meg kell kül de ni. A jegy zõ -
könyv tar tal maz za a hely szín váz la tát, le írá sát, a hely szín -
rõl ké szí tett fény kép- és vi deo fel vé te le ket, to váb bá az
egyéb be gyûj tött anya gok lis tá ját.

(3) Az üzem ben tar tói vizs gá lat bár mely sza ka szá ban a
Szer ve zet a vizs gá la tot sa ját ha tás kö ré be von hat ja.

(4) Az üzem ben tar tói vizs gá la tot vég zõ leg ké sõbb a ki -
vizs gá lás ra tör té nõ fel hí vást kö ve tõ nyol ca dik mun ka na -
pon kö te les elõ ze tes írás be li tá jé koz ta tást ad ni a Szer ve -
zet nek a Szer ve zet ál tal meg ha tá ro zott for má ban és adat -
tar ta lom mal a re pü lõ ese mény, il let ve rend el le nes ség fel té -
te le zett oká ról, a ki vizs gá lás elõ re ha lad tá ról és ter ve zett
irá nyá ról. A vizs gá la tot – ha an nak el há rít ha tat lan aka dá -
lya nincs – leg ké sõbb az üzem ben tar tói ha tás kör be uta lást
kö ve tõ hat va na dik na pon je len tés sel kell le zár ni. A je len -
tés az érin tet tek sze mé lyes ada ta it sze mély azo no sí tás ra al -
kal mas mó don nem tar tal maz hat ja. A je len tést meg kell
kül de ni:

a) a Szer ve zet nek (pa pír ala pon és elekt ro ni kus úton is),
b) az üzem ben tar tó ve ze tõ jé nek,
c) a re pü lõ ese mény ben, rend el le nes ség ben érin tett

szak sze mély zet nek,
d) a lé gi köz le ke dé si ha tó ság nak, vagy a ka to nai lég -

ügyi ha tó ság nak,
e) a biz ton sá gi aján lá sok cím zett je i nek.

(5) A je len tés tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye i re a
4. mel lék let ben fog lal ta kat meg fe le lõ en kell al kal maz ni.
A rend el le nes ség vizs gá la tát le zá ró je len tés – ha an nak jel -
le ge in do kol ja – a Szer ve zet tel egyez te tett egy sze rû sí tett
for má ban is el ké szít he tõ. A je len tést az üzem ben tar tó

 repülõesemény vizs gá ló szer ve ze té nek ve ze tõ je, vagy
– amennyi ben az üzem ben tar tó ilyen szer ve zet tel nem
ren del ke zik – an nak a szer ve zet nek a ve ze tõ je ír ja alá,
amely hez az üzem ben tar tó az üzem ben tar tói vizs gá lat el -
vég zé se ér de ké ben csat la ko zott.

(6) A Szer ve zet az üzem ben tar tói je len tést vagy an nak
ki vo na tát a hon lap ján köz zé te szi, ha a vizs gá lat ta pasz ta la -
tai hoz zá já rul hat nak a lé gi köz le ke dés biz ton sá gá hoz. A
Szer ve zet az üzem ben tar tói je len tést biz ton sá gi aján -
lás(ok)sal egé szít he ti ki.

Értelmezõ rendelkezések

30.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. ICAO: az 1971. évi 25. tör vény ere jû ren de let tel ki -

hir de tett, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl, Chi ca gó ban,
1944. de cem ber hó 7. nap ján alá írt egyez mény ben lét re ho -
zott Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet.

2. Il le té kes kül föl di ki vizs gá ló szerv: a lé gi jár mû vet
lajst ro mo zó vagy nyil ván tar tó ál lam, va la mint a lé gi jár mû
üzem ben tar tó já nak, to váb bá gyár tó ál la má nak ki vizs gá ló
szer ve, to váb bá az ICAO.

3. Re pü lé si adat rög zí tõ: a lé gi jár mû fe dél ze té re lé gi -
köz le ke dé si bal eset, sú lyos re pü lõ ese mény, re pü lõ ese -
mény vagy rend el le nes ség ki vizs gá lá sá nak meg könnyí té -
se ér de ké ben be sze relt bár mi lyen tí pu sú adat rög zí tõ be -
ren de zés.

4. ACCID: a lé gi köz le ke dé si bal eset (ac ci dent) azo no -
sí tá sá ra hasz nált rö vi dí tés.

5. INCID: a sú lyos re pü lõ ese mény (in ci dent) azo no sí -
tá sá ra hasz nált rö vi dí tés.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31.  §

Ez a ren de let 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, egy ide jû -
leg ha tá lyát vesz ti a lé gi köz le ke dé si bal ese tek és a re pü lõ -
ese mé nyek szak mai vizs gá la tá nak sza bá lya i ról  szóló
13/2000. (V. 31.) KHVM–HM–EüM együt tes ren de let,
va la mint a mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 64/2001. (XII. 29.)
Kö ViM–HM–EüM együt tes ren de let és 17/2004. (II. 24.)
GKM–HM–ESZCSM együt tes ren de let.

32.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jo gi ak tu sok nak va ló
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 94/56/EK irány el ve (1994. no vem ber 21.) a 
pol gá ri lé gi köz le ke dé si bal ese tek és re pü lõ ese mé nyek



vizs gá la tá nak alap ve tõ el ve i rõl, 3. cikk g) pont és mel lék -
let;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/42/EK irány -
el ve (2003. jú ni us 13.) a pol gá ri re pü lés ben elõ for du ló
ese mé nyek je len té sé rõl, I. és II. mel lék let.

Dr. Sza nyi Ti bor s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz té ri u mi

po li ti kai ál lam tit kár

1. melléklet

a 123/2005. (XII. 29.) GKM rendelethez

Példák a súlyos repülõeseményekre

Meg jegy zés:

Bár a mel lék let a sú lyos re pü lõ ese mé nyek több sé gét fel -
so rol ja, az nem le het tel jes. Min den más olyan ese ményt,
amely rõl az érin tet tek úgy íté lik meg, hogy meg fe lel a kri -
té ri u mok nak, szin tén je len te ni kell.

I. A LÉGIJÁRMÛVEK LÉGI ÜZEMELTETÉSE

1. A lé gi jár mû vek üze mel te té se

1.1. Ve szé lyes meg kö ze lí tés, ami kor el ke rü lõ ma nõ ver
vált szük sé ges sé, vagy el ke rü lõ ma nõ ver is he lyén va ló lett
vol na az össze üt kö zés vagy ve szé lyes hely zet  elkerülé -
sére.

1.2. Lé gi jár mû kor mány zott majd nem föld nek üt kö zé -
se (Cont rol led Flight In to Ter ra in, CFIT) kö vet ke zett be.

1.3. Meg sza kí tott fel szál lás le zárt vagy fog lalt fu tó pá -
lyán, vagy ilyen fu tó pá lyá ról az aka dá lyo kat alig el ke rül ve 
vég re haj tott fel szál lás.

1.4. Le szál lás, vagy le szál lá si kí sér let le zárt vagy fog -
lalt fu tó pá lyá ra.

1.5. Be ha to lás a fu tó pá lyá ra, ami kor el ke rü lõ ma nõ ver
vált szük sé ges sé.

1.6. A lé gi jár mû haj tó mû tel je sít mé nye messze alat ta
ma radt a fel szál lás vagy kez de ti emel ke dés so rán vár ha tó
tel je sít mény nek.

1.7. Tûz, rob ba nás, füst, mér ge zõ vagy ár tal mas gá zok,
gõ zök az utas ka bin ban vagy a ra ko dó tér ben, vagy haj tó -
mû tûz, még ak kor is, ha a tü zet tûz ol tó anya gok kal el ol tot -
ták.

1.8. Olyan vész hely zet, ami  miatt a ha jó zó sze mély zet -
nek sür gõ sen oxi gént kel lett hasz nál nia.

1.9. A lé gi jár mû szer ke ze ti hi bá ja, vagy a haj tó mû szét -
esé se, ami nem szá mít bal eset nek.

1.10. A lé gi jár mû egy vagy több rend sze ré nek több szö -
rös meg hi bá so dá sa, ami sú lyo san be fo lyá sol ja a lé gi jár mû
üze mel te té sét.

1.11. A tü ze lõ anyag gal kap cso la tos min den olyan ál la -
pot, amely  miatt a pi ló tá nak kény szer hely ze tet kel le ne be -
je len te nie;

1.12. Fel szál lá si vagy le szál lá si in ci den sek, pél dá ul rö -
vid re szál lás, túl fu tás vagy le fu tás a pá lya szé lén;

1.13. Rend szer hi ba, idõ já rá si je len sé gek, az en ge dé -
lye zett re pü lé si ka rak te risz ti kán kí vül re ke rü lés, vagy
egyéb ese mény, ami ne héz sé get okoz ha tott vol na a lé gi jár -
mû kor mány zá sá ban;

1.14. Egy nél több rend szer meg hi bá so dá sa egy re dun -
dáns szer ve zé sû rend szer ben, amely a re pü lés irá nyí tá sa és 
a na vi gá ció szem pont já ból el sõd le ges fon tos sá gú.

1.15. Lé gi jár mû kor má nyoz ha tó sá gá nak el vesz té se
(be le ért ve a kor má nyoz ha tó ság rész le ges vagy át me ne ti
el vesz té sét is), füg get le nül an nak oká tól.

1.16. Ese mé nyek a V1-hez (el ha tá ro zá si) kö ze li vagy
afe let ti se bes ség nél, ame lyek ve szé lyes vagy po ten ci á li san 
ve szé lyes hely ze tek oka vagy kö vet kez mé nye (pél dá ul
meg sza kí tott fel szál lás, a fa rok rész föld höz ütõ dé se, haj tó -
mû tel je sít mé nyé nek el vesz té se stb.).

1.17. A lé gi jár mû üt kö zé se bár mi lyen más lé gi jár mû -
vel, jár mû vel vagy más föl di tárggyal, ha a sé rü lés cse kély -
sé ge  miatt nem kö vet ke zett be lé gi köz le ke dé si bal eset.

1.18. A lé gi jár mû szán dé kolt kon fi gu rá ci ó ja be ál lí tá sá -
nak el le he tet le nü lé se va la mely re pü lé si fá zis ban (pél dá ul
fu tó mû ki bo csá tá sa és fu tó mû aj tók nyi tá sa, fék la pok, sta -
bi li zá to rok stb.).

1.19. Ok ta tá si, rend szer el len õr zé si vagy kép zé si cél ból 
elõ idé zett hi ba fel té te lek bár mi lyen szán dé kos szi mu lá ci ó -
já nak kö vet kez té ben fel me rü lõ ve szély vagy po ten ci á lis
ve szély.

1.20. TCAS (traf fic al ert col li si on avo i dan ce sys tem =
lé gi jár mû vek ve szé lyes kö ze le dé sét jel zõ fe dél ze ti rend -
szer) (ACAS) (air bor ne col li si on avo i dan ce sys tem = le ve -
gõ be li össze üt kö zést meg elõ zõ rend szer) RA (re so lu ti on
ad vi so ry = bó lin tá si uta sí tás) jel zés(ek).

1.21. A su gár haj tó mû vagy lég csa var su gár ki áram lá sa
ál tal oko zott je len tõs ká rok vagy sú lyos (nem sze mé lyi)
sé rü lé sek.

2.Vész hely ze tek

2.1. Bár mi lyen nem szab vá nyos el já rás al kal ma zá sa a
ha jó zó- vagy a lé gi utas-kí sé rõ sze mély zet ál tal va la mely
vész hely zet meg ol dá sá ra, ami kor:

– az el já rás lé te zik, de azt nem hasz nál ják;
– nincs el já rás;
– az el já rás lé te zik, de hi á nyos vagy nem meg fe le lõ;
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– az el já rás té ves;
– hely te len el já rást al kal maz tak.

2.2. Vész hely zet ese tén tör té nõ al kal ma zás ra ter ve zett
bár mi lyen el já rás elég te len vol ta.

2.3. Vész ki ürí tés hez ve ze tõ ese mény.

2.4. Bár mi lyen vész hely ze ti fel sze re lés vagy elõ írt
vész hely ze ti el já rás hasz ná la ta va la mi lyen hely zet meg ol -
dá sa ér de ké ben.

2.5. Vész hely zet ki nyil vá ní tá sá hoz ve ze tõ ese mény
(,,may-day” vagy emer gen cy des cent).

3. A sze mély zet cse lek võ kép te len né vá lá sa

3.1. A ha jó zó sze mély zet bár me lyik tag já nak cse lek võ -
kép te len né vá lá sa, be le ért ve a fel szál lás elõt ti ese tet is, ha
úgy vé lik, hogy a cse lek võ kép te len né vá lás a fel szál lás
után is be kö vet kez he tett vol na.

3.2. A lé gi utas-kí sé rõ sze mély zet bár me lyi ké nek cse -
lek võ kép te len né vá lá sa, amely nek so rán kép te len né vá lik
a fon tos vész hely ze ti fel ada tok el lá tá sá ra.

4. Idõ já rás

4.1. Je ge se dés, amely irá nyí tá si ne héz sé gek hez, a lé gi -
jár mû sé rü lé sé hez vagy bár mely alap ve tõ rend szer el vesz -
té sét vagy hi bás mû kö dé sét okoz ta.

5. Egyéb ese mé nyek

5.1. Bár mi lyen más tí pu sú egyéb olyan ese mény,
amely rõl úgy vé lik, hogy az ve szé lyez tet te vagy ve szé -
lyez tet het te vol na a lé gi jár mû vet vagy a lé gi jár mû fe dél ze -
tén vagy a föl dön tar tóz ko dó kat.

II. A LÉGIJÁRMÛVEK MÛSZAKI ESEMÉNYEI

II/A.

1. Rend sze rek

1.1. Az aláb bi ál ta lá nos, va la mennyi rend szer re ér vé -
nyes fel so ro lás, ame lyek sú lyos hely ze tet idéz tek elõ az ál -
tal, hogy

1.1.1. a sze mély zet nem ké pes ural ni a rend szert,  pél -
dául:

1.1.2. nem szán dé kolt ön ál ló mû kö dés,
1.1.3. hely te len és/vagy nem tel jes re ak ció, be le ért ve a

kor lá to zott vagy ne héz moz gást,
1.1.4. kor mány szer vek ön ál ló moz gá sa,
1.1.5. kö té sek me cha ni kus szét kap cso ló dá sa vagy

meg hi bá so dá sa;
1.1.6. a rend szer ki zá ró la gos funk ció(i)nak el vesz té se

vagy meg hi bá so dá sa (egy rend szer szá mos funk ci ót in teg -
rál hat);

1.1.7. in ter fe ren cia a rend sze re ken be lül vagy azok
 között;

1.1.8. a rend szer vé del mi be ren de zé sei vagy a hoz zá juk 
tar to zó szük ség hely ze ti be ren de zé sek el vesz té se vagy
meg hi bá so dá sa;

1.1.9. az egyet len fõ rend szer rel, rész rend sze rek kel
vagy be ren de zé sek kel fel sze relt lé gi jár mû-tí pu sok nál:

1.1.10. bár mely fõ rend szer, rész rend szer vagy be ren -
de zés el vesz té se, je len tõs meg hi bá so dá sa vagy  károso -
dása;

1.1.11. a több szö rös füg get len fõ rend szer rel, rész rend -
sze rek kel vagy be ren de zé sek kel fel sze relt lé gi jár mû-tí pu -
sok nál egy nél több fõ rend szer, rész rend szer vagy be ren de -
zés el vesz té se, je len tõs meg hi bá so dá sa vagy ká ro so dá sa;

1.1.12. a hid ra u li ka fo lya dék, a tü ze lõ anyag, az olaj
vagy bár mely más fo lyé kony anyag szi vár gá sa, amely tûz -
ve szély hez vagy a lé gi jár mû szer ke ze te i nek, rend sze re i -
nek vagy be ren de zé sé nek – eset leg ve szé lyes mér té kû –
szennye zõ dé sé hez vagy a fe dél ze ten tar tóz ko dók ve szé -
lyez te té sé hez ve ze tett;

1.1.13. bár mely jel zõ rend szer mû kö dé si za va ra vagy
meg hi bá so dá sa, ha en nek kö vet kez mé nye ként a ha jó zó -
sze mély zet fél re ve ze tõ jel zé se ket kap, és ez ve szé lyes
hely ze tet idé zett vagy idéz he tett vol na elõ;

1.1.14. bár mi lyen le ál lás, mû kö dé si za var vagy meg hi -
bá so dás, ha az a re pü lés va la mely kri ti kus fá zi sá ban tör té -
nik, és az érin tett rend szer mû kö dé sé re ha tás sal van.

II/B. A bejelentés-köteles események példái, amelyek
a meghatározott rendszerekre alkalmazott általános

követelményekbõl adódnak

1. Haj tó mû rend szer (be le ért ve a haj tó mû ve ket, a lég -
csa va ro kat és a for gó szárny-rend sze re ket), va la mint a
 fedélzeti se géd haj tó mû (APU/Au xi li a ry Po wer Unit)

1.1. Túl pör gés vagy bár mely gyor san for gó al kat rész
(pél dá ul APU, sû rí tett le ve gõs haj tó mû in dí tó, klí ma be ren -
de zés, lég tur bi nás mo tor, lég csa var vagy for gó szárny) for -
du lat szám-sza bá lyo zá sá nak el le he tet le nü lé se.

1.2. A haj tó mû bár mely ré szé nek meg hi bá so dá sa, az
aláb bi ak kö zül egy vagy több kö vet kez ménnyel:

1.2.1. el len õri zet len bel sõ vagy kül sõ tûz vagy for ró
gáz ki tö ré se,

1.2.2. to ló erõ a pi ló ta ál tal vá lasz tot tól el té rõ irány ban,
1.2.3. a tel je sít mény, a to ló erõ vagy a for du lat szám ve -

zér lé sé nek el le he tet le nü lé se,

1.2.4. sû rû, lát ha tó gá zok vagy to xi kus anya gok olyan
mér té kû kon cent rá ci ó ja, amely ele gen dõ a sze mély zet
vagy az uta sok cse lek võ kép te len né vá lá sá hoz.

1.3. Nem szán dé kolt to ló erõ/tel je sít mény vesz te ség,
-vál to zás vagy -in ga do zás, ami kor az ese mény a to ló erõ-
vagy a tel je sít mény ve zér lés el vesz té sé nek (LOTC/loss of
thrust or po wer cont rol) mi nõ sül, az az:



1.3.1. egy mo to ros lé gi jár mû nél; vagy
1.3.2. ha az ese mény a min den ko ri fo lya mat hoz ké pest

túl zott nak te kint he tõ; vagy
1.3.3. ha több haj tó mû ves lé gi jár mû nél ez több mint

egy haj tó mû vet érint, kü lö nö sen a két haj tó mû ves lé gi jár -
mû nél; vagy

1.4. Kö zös ere de tû hi bák, ame lyek re pü lés köz ben
olyan ma gas le ál lá si arányt okoz hat nak, hogy fenn áll an -
nak a le he tõ sé ge, hogy a re pü lés so rán egy nél több haj tó -
mû áll hat le,

1.5. A haj tó mû je len tõs ré szé nek rész le ges vagy tel jes
el vesz té se.

2. Lég csa va rok és erõ át vi tel

2.1. A lég csa var vagy a haj tó mû bár mely ré szé nek el -
vesz té se vagy meg hi bá so dá sa, az aláb bi kö vet kez -
ménnyel:

2.2. to ló erõ a pi ló ta ál tal vá lasz tot tól el len té tes irány -
ban;

2.3. a lég csa var vagy a lég csa var bár me lyik na gyobb
ré szé nek el sza ba du lá sa.

3. For gó szárny és erõ át vi tel

3.1. A for gó szárny haj tó mû há zá nak/rög zí té sé nek olyan
ká ro so dá sa vagy hi bá ja, amely  miatt a for gó szárny re pü lés
köz ben le vál hat és/vagy a for gó szárny-ve zér lés meg hi bá -
sod hat.

3.2. A fa rok lég csa var, il let ve erõ át vi tel és egyen ér té kû
rend sze rek ká ro so dá sa.

III. LÉGI NAVIGÁCIÓS SZOLGÁLATOK,
BERENDEZÉSEK ÉS FÖLDI SZOLGÁLAT

III/A. Az alábbi pontok példákat tartalmaznak
a Rendszerek alpontban felsorolt, adott rendszerekre
vonatkozó általános követelmények alkalmazásából

adódó bejelentés-köteles eseményekre

1. Elekt ro mos rend szer

1.1. elet ro mos ge ne rá tor-rend szer tel jes el vesz té se,
egye dül ál ló rend szer ese tén, vagy egy nél több ge ne rá tor
el vesz té se

2. Re pü lõ gép ve zér lõ rend szer

2.1. a ve zér lõ szer vek aka rat lan moz gá sa és/vagy hely -
te len mû kö dé se,

2.2. a me cha ni kus re pü lés ve zér lés ki ol dá sa vagy el -
vesz té se,

2.3. a lé gi jár mû szo ká sos ve zér lé sé nek je len tõs za va ra,
vagy a re pü lé si tu laj don sá gok rom lá sa.

3. Tü ze lõ anyag-rend szer

3.1. re pü lés idõ tar ta ma alatt tü ze lõ anyag-szi vár gás,
ami je len tõs tü ze lõ anyag-vesz tés hez, tûz ve szély hez, je -
len tõs szennye zõ dés hez ve ze tett

3.2. a tü ze lõ anyag-le eresz tõ rend szer hi bás mû kö dé se
vagy meg hi bá so dá sa, amely nem szán dé kolt je len tõs tü ze -
lõ anyag-vesz tést, tûz ve szélyt, a lé gi jár mû be ren de zé se i -
nek ve szé lyes el szennye zõ dé sét, vagy a tü ze lõ anyag gyors 
le ve gõ be eresz té sé nek el le he tet le nü lé sét okoz ta.

4. Hid ra u li kus rend szer

4.1. több mint egy hid ra u li kus kör el vesz té se.

5. Je ge se dést ész le lõ/vé del mi rend szer

5.1. a je ge se dés gát ló/jég men te sí tõ rend szer nem fel is -
mert el vesz té se vagy tel je sít mény-csök ke né se, je ge se dé si
vagy vár ha tó je ge se dé si kö rül mé nyek mel lett

5.2. hord szár nyak szim met ri kus jég men te sí té sé nek el -
le he tet le nü lé se, je ge se dé si vagy vár ha tó je ge se dé si kö rül -
mé nyek mel lett

5.3. a szo ká sos tól el té rõ je ge se dés, amely lé nye ges ha -
tás sal van a tel je sít mény re vagy a re pü lé si tu laj don sá gok ra

5.4. a pi ló ta fül ké bõl va ló ki lá tás je len tõs rom lá sa.

6. Jel zõ/fi gyel mez te tõ/nyil ván tar tó rend sze rek

6.1. bár mi lyen jel zõ rend szer hi bás mû kö dé se vagy
meg hi bá so dá sa, ami kor fenn áll a le he tõ sé ge an nak, hogy
va la mely lé nye ges rend szer ki jel zõ jé nek hi bá ja  miatt a
sze mély zet hi bás in téz ke dé se ket hoz, amely ve szé lyes
hely ze tet idéz elõ.

7. Fu tó mû rend szer/fé kek/ab ron csok

7.1. tûz a fék be ren de zés ben

7.2. a fu tó mû vagy fu tó mû aj tó szán dék nél kü li be hú zá sa

7.3. egy szer re több gu mi ab roncs szét rob ba ná sa.

8. Na vi gá ci ós rend sze rek (be le ért ve a pre cí zi ós meg kö -
ze lí té si rend sze re ket) és a re pü lé si adat rög zí tõ rend sze re -
ket

8.1. a na vi gá ci ós be ren de zé sek tel jes el vesz té se vagy
több na vi gá ci ós be ren de zés meg hi bá so dá sa

9. Csap olt le ve gõ-rend szer

9.1. az el vett for ró le ve gõ szi vár gá sa, ami tûz jel zés hez
ve zet vagy szer ke ze ti ká ro so dást okoz

9.2. va la mennyi csap olt le ve gõ-rend szer el vesz té se.
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III/B. A bejelentés-köteles események jegyzéke a légi
navigációs szolgálatokhoz kapcsolódóan

1. ATM (Air Traf fic Ma na ge ment) spe ci fi kus ese mé -
nyek (be le ért ve mind azo kat a hely ze te ket, ame lyek érin tik
az ATM szol gá la tok biz ton sá gos nyúj tá sá nak le he tõ sé gét,
be le ért ve azo kat a hely ze te ket is, ami kor a lé gi jár mû biz -
ton sá gos mû kö dé sét csak vé let le nül nem ve szé lyez tet ték.)
Ide tar toz nak az aláb bi ese mé nyek:

1.1. az ATM szol gá la tok nyúj tá sá nak el le he tet le nü lé se;

1.2. lé gi for gal mi szol gá lat nyúj tá sá nak  ellehetetlenü -
lése;

1.3. lég tér irá nyí tó szol gá la tok biz to sí tá sá nak el le he tet -
le nü lé se.

2. Az aláb bi pon tok pél dá kat tar tal maz nak az „ATM
spe ci fi kus ese mé nyek” al cím alatt fel so rolt ál ta lá nos kö -
ve tel mé nyek nek a lé gi jár mû vek mû kö dé sé re tör té nõ al kal -
ma zá sá ból adó dó be je len tés-kö te les ese mé nyek re.

2.1. Je len tõs mér ték ben hely te len, nem meg fe le lõ vagy
fél re ve ze tõ in for má ció nyúj tá sa bár mi lyen föl di for rás ból,
pél dá ul a lé gi for gal mi irá nyí tás (ATC/Air Traf fic Cont -
rol), au to ma ti kus ter mi nál in for má ci ós szol gá lat (ATIS/
Au to ma tic Ter mi nal In for mat ion Ser vi ce), me te o ro ló gi ai
szol gá la tok, na vi gá ci ós adat bá zi sok, tér ké pek, di ag ra mok, 
ké zi köny vek stb.

2.2. Re pü lés irá nyí tás az elõ írt leg ki sebb föld fe let ti ma -
gas ság alatt.

2.3. Mi ni má lis el kü lö ní té si tá vol sá gok – az en ge dé lye -
zett mi ni má lis ér ték fe lét meg ha la dó mér té kû –  megsér -
tése.

2.4. Jo go su lat lan be ha to lás a lég tér be, amely ve szé lyes
hely ze tet idé zett elõ.

2.5. Jog el le nes rá dió for ga lom, amely ve szé lyes hely ze -
tet idé zett elõ.

2.6. A lé gi for gal mi na vi gá ci ós szol gá lat föl di vagy mû -
hol das lé te sít mé nye i nek el vesz té se, amely ve szé lyes hely -
ze tet idé zett elõ.

2.7. Je len tõs ATC/ATM hi ba vagy a re pü lõ tér inf ra -
struk tú rá já nak je len tõs rom lá sa, amely ve szé lyes hely ze tet 
idé zett elõ.

2.8. A re pü lõ tér moz gás te rü le te in lé gi jár mû, jár mû, ál -
lat vagy ide gen tárgy ál tal kép zett aka dály, ami ve szé lyes
vagy po ten ci á li san ve szé lyes hely ze tet okoz.

2.9. A re pü lõ tér moz gás te rü le te in az aka dá lyok vagy
ve szé lyek hi bás vagy hi á nyos jel zé se, ami ve szé lyes hely -
ze tet okoz.

2.10. A re pü lõ té ri jel zõ fé nyek hi á nya, lé nye ges meg hi -
bá so dá sa, vagy ha azok nem áll nak ren del ke zés re, ez ál tal
ve szé lyes hely ze tet elõ idéz ve.

2. melléklet
a 123/2005. (XII. 29.) GKM rendelethez

Példák a repülõeseményre

Meg jegy zés:
Bár a mel lék let a je len tés kö te les re pü lõ ese mé nyek, ese -

mé nyek több sé gét fel so rol ja, az nem le het tel jes. Min den
más olyan ese ményt, amely rõl az érin tet tek úgy íté lik meg, 
hogy meg fe lel a kri té ri u mok nak, szin tén je len te ni kell.

I. A LÉGIJÁRMÛVEK LÉGI ÜZEMELTETÉSE

1. A lé gi jár mû vek üze mel te té se

1.1. Nem szán dé kolt lé nye ges el té rés az uta zó se bes -
ség tõl, a ki je lölt irány tól vagy ma gas ság tól (több mint
300 láb), füg get le nül an nak oká tól.

1.2. Le eresz ke dés az el ha tá ro zá si ma gas ság vagy a
süllye dés mi ni má lis ma gas sá ga alatt az elõ írt vi zu á lis re fe -
ren ci ák nél kül.

1.3. A tény le ges sa ját po zí ció vagy más lé gi jár mû po zí -
ci ó já nak el vesz té se.

1.4. A kom mu ni ká ció meg sza ka dá sa a ha jó zó sze mély -
zet tag jai kö zött (CRM/Co-or di na ti on Re vi si on Mes sa ge),
vagy a ha jó zó sze mély zet és más fe lek [lé gi utas-kí sé rõ sze -
mély zet, lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá lat (ATC), re pü lõ -
mér nö kök] kö zött.

1.5. Dur va le szál lás – olyan le szál lás, ami kor szük sé -
ges nek tû nik a „dur va le szál lá si el len õr zés” el vég zé se.

1.6. A tü ze lõ anyag-el osz tás egyen lõt len sé gi ha tár ér té -
ké nek túl lé pé se. Gro und

1.7. SSR-kód (Se con da ry Sur ve il lan ce Ra dar) vagy
ma gas ság mé rõ hely te len be ál lí tá sa.

1.8. A na vi gá ci ó hoz vagy tel je sít mény szá mí tá sok hoz
al kal ma zott ké szü lé kek hely te len prog ra mo zá sa vagy té -
ves ada tok be vi te le vagy al kal ma zá sa.

1.9. Rá dió üze ne tek té ves vé te le vagy ér tel me zé se.

1.10. A lé gi jár mû szán dé kolt kon fi gu rá ci ó ja be ál lí tá sá -
nak el le he tet le nü lé se va la mely re pü lé si fá zis ban (pél dá ul
fu tó mû-be hú zás és fu tó mû aj tók, fék la pok, sta bi li zá to rok,
orr se géd szár nyak stb.).



1.11. Ok ta tá si, rend szer el len õr zé si vagy kép zé si cél ból 
elõ idé zett hi ba fel té te lek bár mi lyen szán dé kos szi mu lá ci ó -
já nak kö vet kez té ben fel me rü lõ ve szély vagy po ten ci á lis
ve szély.

1.12. Szo ká sos tól el té rõ vib rá ció.

1.13. A lé gi jár mû ma nõ ve re zé sé vel kap cso la tos bár -
me lyik el sõd le ges jel zõ rend szer mû kö dé se, pél dá ul kon fi -
gu rá ció fi gyel mez te tés, át esés jel zõ (kor mány rá zó), se bes -
ség túl lé pés re fi gyel mez te tõ jel zés stb., ki vé ve:

– ha a ha jó zó sze mély zet két sé get ki zá ró mó don meg ál -
la pí tot ta, hogy a jel zés té ves volt, és a té ves fi gyel mez te tõ
jel zés nem oko zott ne héz sé get vagy ve szélyt a sze mély zet -
nek a fi gyel mez te tõ jel zés re adott re ak ci ó ja  miatt; vagy

– ha azt kép zé si vagy vizs gá la ti cél ból mû köd tet ték.

1.14. A ve szé lyes föld kö zel ség jel zõ rend szer
(GPWS/gro und pro xi mity war ning sys tem) fi gyel mez te tõ
jel zé se, ami kor:

1.14.1. a lé gi jár mû a ter ve zett nél vagy a várt nál kö ze -
lebb ke rült a föld höz; vagy

1.14.2. a fi gyel mez te tõ jel zés mû sze res me te o ro ló gi ai
kö rül mé nyek mel lett vagy éj sza ka kö vet ke zik be, és meg -
ál la pít ják, hogy azt a hir te len eresz ke dés (1. üzem mód)
vál tot ta ki; vagy

1.14.3. a fi gyel mez te tõ jel zést an nak el mu lasz tá sa
okoz ta, hogy nem bo csá tot ták ki a fu tó mû vet vagy a fék la -
po kat a le szál lás meg fe le lõ pont ján (4. üzem mód); vagy

1.14.4. bár mi lyen ne héz ség vagy ve szély me rült vagy
me rül he tett vol na fel a ha jó zó sze mé lyek nek a fi gyel mez -
te tõ jel zés re adott re ak ci ó ja  miatt, pél dá ul le het sé ges csök -
ken tett el kü lö ní tés más re pü lõ gé pek tõl. Ide tar toz hat
 bármilyen jel le gû vagy tí pu sú fi gyel mez te tõ jel zés, az az
va ló di, za va ró vagy té ves.

1.15. GPWS ri asz tás ab ban az eset ben, ha bár mi lyen
ne héz ség vagy ve szély me rült vagy me rül he tett vol na fel a
ha jó zó sze mély zet nek a ri asz tás ra adott re ak ci ó ja  miatt.

1.16. Át star to lás, ami ve szé lyes vagy po ten ci á li san ve -
szély hely ze tet te remt.

1.17. A tü ze lõ anyag-rend szer hi bás mû kö dé se vagy ká -
ro so dá sa, amely ki ha tás sal van a tü ze lõ anyag el lá tás ra és
vagy -el osz tás ra.

2. Vész hely ze tek

2.1. Sür gõs sé gi hely zet ki nyil vá ní tá sá hoz ve ze tõ ese -
mény (,,Pan Pan.”).

2.2. Bár mi lyen vész hely ze ti rend szer vagy be ren de zés
– az összes ki já ra ti aj tót és vi lá gí tást is be le ért ve – nem ki -
elé gí tõ mû kö dé se, ide ért ve azt is, ami kor azt kar ban tar tá si, 
ok ta tá si vagy vizs gá la ti cél ra hasz nál ják.

3. Idõ já rás

3.1. Vil lám csa pás, amely a lé gi jár mû sé rü lé sét vagy
bár mely alap ve tõ rend szer el vesz té sét vagy hi bás mû kö dé -
sét okoz ta.

3.2. Jég esõ, amely a lé gi jár mû sé rü lé sét vagy bár mely
alap ve tõ rend szer el vesz té sét vagy hi bás mû kö dé sét
 okozta.

3.3. Sú lyos tur bu len cia, amely a fe dél ze ten tar tóz ko -
dók sé rü lé sét okoz hat ja, vagy a lé gi jár mû tur bu len -
cia-vizs gá la tá nak el vég zé sét igény li.

3.4. Szél nyí rás.

4. Egyéb ese mé nyek

4.1. Meg ha tá ro zott tí pu sú ese mény is mét lõ dé se, amely
el szi ge tel ten nem len ne be je len tés-kö te les, de elõ for du lá -
sá nak gya ko ri sá ga  miatt po ten ci á lis ve szélyt je lent.

4.2. Üt kö zés ma dár ral, ami a lé gi jár mû sé rü lé sét vagy
bár mely alap ve tõ rend szer el vesz té sét vagy hi bás mû kö dé -
sét okoz ta.

4.3. Kel tett tur bu len cia.

II. A LÉGIJÁRMÛVEK MÛSZAKI ESEMÉNYEI

1. Szer ke zet

Nem min den szer ke ze ti ká ro so dást kell be je len te ni.
Mér nö ki meg íté lés szük sé ges an nak el dön té sé hez, hogy az 
adott ká ro so dás ele gen dõ en sú lyos-e ah hoz, hogy be je -
lent sék. Az aláb bi pél dák ve he tõk fi gye lem be:

1.1. fon tos sár kány szer ke ze ti elem (PSE/prin ci pal
struc tu ral ele ment) ká ro so dá sa, ame lyet nem je löl tek meg
ká ro so dás tû rõ ként (kor lá to zott élet tar ta mú ele mek). A sár -
kány szer ke ze ti ele mek azok, ame lyek lé nye ge sen hoz zá já -
rul nak a re pü lés köz ben, a föl dön és a túl nyo más  miatt je -
lent ke zõ ter he lés el vi se lé sé hez, és ame lyek  meghibáso -
dása a lé gi jár mû el vesz té sét okoz hat ja;

1.2. a ká ro so dás tû rõ ként meg je lölt sár kány szer ke ze ti
ele mek meg en ged he tõ mér té ket meg ha la dó meg hi bá so dá -
sa vagy ká ro so dá sa;

1.3. va la mely sár kány szer ke ze ti elem en ge dé lye zett tû -
rés ha tá rát meg ha la dó ká ro so dás vagy hi ba, amely a szer -
ke zet me rev sé get olyan mér ték ben csök kent het né, hogy az 
elõ írt rez gés-, di ver gen cia- és irá nyí tás re ver zá lá si ha tár ér -
té ke ket már nem le het biz to sí ta ni;

1.4. va la mely szer ke ze ti elem sé rü lé se vagy hi bá ja,
amely nek kö vet kez té ben olyan tö me gû ré szek sza ba dul -
hat nak el, ame lyek a lé gi jár mû vön tar tóz ko dók nak sé rü -
lést okoz hat nak;

112 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1. szám



1. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 113

1.5. va la mely szer ke ze ti elem sé rü lé se vagy hi bá ja,
amely a rend sze rek meg fe le lõ mû kö dé sét ve szé lyez tet he ti. 
Lásd a „Rend sze rek” al cím alat ti fel so ro lást.

1.6. a lé gi jár mû bár mely szer ke ze ti ele mé nek re pü lés
köz be ni el vesz té se.

2. Rend sze rek
Az ál ta lá nos, va la mennyi rend szer re al kal maz ha tó kö -

ve tel mé nyek bõl adó dó be je len tés-kö te les ese mé nyek:

2.1. bár mely rend szer, al rend szer vagy be ren de zés el -
vesz té se, je len tõs meg hi bá so dá sa vagy ká ro so dá sa, ami -
kor a szab vá nyos üze me lé si el já rá so kat vagy gya kor la to -
kat stb. nem le he tett ki elé gí tõ mó don le foly tat ni;

2.2. a sze mély zet nem ké pes ural ni a rend szert, pél dá ul:
2.2.1. nem szán dé kolt ön ál ló mû kö dés,
2.2.2. hely te len és/vagy nem tel jes re ak ció, be le ért ve a

kor lá to zott vagy ne héz moz gást,
2.2.3. kor mány szer vek ön ál ló moz gá sa,
2.2.4. kö té sek me cha ni kus szét kap cso ló dá sa vagy

meg hi bá so dá sa;

2.3. a rend szer ki zá ró la gos funk ció(i)nak el vesz té se
vagy meg hi bá so dá sa (egy rend szer szá mos funk ci ót in teg -
rál hat);

2.4. in ter fe ren cia a rend sze re ken be lül vagy azok kö -
zött;

2.5. a rend szer vé del mi be ren de zé sei vagy a hoz zá juk
tar to zó szük ség hely ze ti be ren de zé sek el vesz té se vagy
meg hi bá so dá sa;

2.6. a rend szer re dun dan ci á já nak el vesz té se;

2.7. a rend szer elõ re nem lát ha tó mû kö dé sé bõl szár ma -
zó bár mely ese mény;

2.8. az egyet len fõ rend szer rel, rész rend sze rek kel vagy
be ren de zé sek kel fel sze relt lé gi jár mû-tí pu sok nál bár mely
fõ rend szer, rész rend szer vagy be ren de zés el vesz té se, je -
len tõs meg hi bá so dá sa vagy ká ro so dá sa;

2.9. a lé gi jár mû rend sze re i hez vagy be ren de zé sé hez
kap cso ló dó bár mely el sõd le ges jel zõ rend szer mû kö dé se,
ki vé ve, ha a ha jó zó sze mély zet két sé get ki zá ró mó don
meg ál la pí tot ta, hogy a jel zés té ves volt, fel té ve, hogy a té -
ves fi gyel mez te tõ jel zés nem oko zott ne héz sé get vagy ve -
szélyt a sze mély zet nek a fi gyel mez te tõ jel zés re adott re ak -
ci ó ja  miatt;

2.10. a hid ra u li ka fo lya dék, a tü ze lõ anyag, az olaj vagy
bár mely más fo lyé kony anyag szi vár gá sa, amely tûz ve -
szély hez vagy a lé gi jár mû szer ke ze te i nek, rend sze re i nek
vagy be ren de zé sé nek – eset leg ve szé lyes mér té kû –
szennye zõ dé sé hez ve ze tett;

2.11. bár mely jel zõ rend szer mû kö dé si za va ra vagy
meg hi bá so dá sa, ha en nek kö vet kez mé nye ként a ha jó zó -
sze mély zet fél re ve ze tõ jel zé se ket kap hat;

2.12. a re pü lés ve zér lõ szer ve i nek aszim met ri á ja; pél -
dá ul fék la pok, orr se géd szár nyak, áram lás ron tó szárny fék -
la pok stb.

A be je len tés-kö te les re pü lõ ese mé nyek pél dái, ame lyek
a meg ha tá ro zott rend sze rek re al kal ma zott ezen ál ta lá nos
kö ve tel mé nyek bõl adód nak.

3. Haj tó mû rend szer (be le ért ve a haj tó mû ve ket, a lég -
csa va ro kat és a for gó szárny-rend sze re ket), va la mint a fe -
dél ze ti se géd haj tó mû (APU)

3.1. Bár mely haj tó mû nél láng ki ma ra dás, le ál lás vagy
meg hi bá so dás.

3.2. A haj tó mû bár mely ré szé nek le ál lá sa vagy meg hi bá -
so dá sa, az aláb bi ak kö zül egy vagy több kö vet kez ménnyel:

3.2.1. al kat ré szek/tör me lék el sza ba du lá sa,
3.2.2. a tel je sít mény, a to ló erõ vagy a for du lat szám ve -

zér lé sé nek el le he tet le nü lé se,
3.2.3. a haj tó mû szo ká sos el já rá sok sze rin ti le ál lí tá sá -

nak el le he tet le nü lé se,
3.2.4. üzem ké pes haj tó mû új ra in dí tá sá nak el le he tet le -

nü lé se.

3.3. Nem szán dé kolt to ló erõ/tel je sít mény vesz te ség,
-vál to zás vagy -in ga do zás,

3.4. Kö zös ere de tû hi bák, ame lyek re pü lés köz ben
olyan ma gas le ál lá si arányt okoz hat nak, hogy fenn áll an -
nak a le he tõ sé ge, hogy a re pü lés so rán egy nél több haj tó -
mû áll hat le.

3.5. Va la mely haj tó mû-kor lá to zó vagy ve zér lõ szer ke -
zet szük sé ges eset ben nem mû kö dik vagy nem a szán dé -
kolt mó don mû kö dik.

3.6. A haj tó mû-pa ra mé te rek túl lé pé se.

3.7. Ká ro so dást oko zó érint ke zés ide gen test tel
(FOD/fo re ign ob ject da ma ge).

4. Lég csa va rok és erõ át vi tel

4.1. A lég csa var vagy a haj tó mû bár mely ré szé nek
meg hi bá so dá sa az aláb bi ak kö zül egy vagy több kö vet kez -
ménnyel:

4.2. a lég csa var túl pör gé se;

4.3. túl zott lég el len ál lás ki ala ku lá sa;

4.4. túl zott ki egyen sú lyo zat lan sá got oko zó hi ba;

4.5. a lég csa var la pá tok nem szán dé kolt moz gá sa a re -
pü lés hez meg ha tá ro zott mi ni má lis po zí ci ó ban, kis ál lás -
szög mel lett;

4.6. a lég csa var vi tor lá zó hely zet be ál lí tá sá nak el le he -
tet le nü lé se;

4.7. a lég csa var-ál lás szög sza bá lyo zá sá nak el le he tet le -
nü lé se;



4.8. az ál lás szög nem szán dé kolt meg vál to zá sa;

4.9. el len õriz he tet len to ló erõ- vagy for du lat szám-in ga -
do zás;

4.10. kis ener gi á jú ré szek el sza ba du lá sa.

5. APU-k:

5.1. Az APU le ál lá sa vagy el vesz té se olyan kor, ami kor
a mû kö dé si elõ írá sok sze rint az nél kü löz he tõ, vagy
ETOPS (ex ten ded ran ge ope rat ions with two-en gi ne
 airplanes = két haj tó mû ves re pü lõ gé pek meg nö velt ha tó tá -
vol sá gú üze mel te té se) ese tén an nak ren del ke zés re kel le ne
 állnia.

5.2. Az APU le ál lí tá sá nak el le he tet le nü lé se.
5.2.1. Túl pör gés.
5.2.2. Az APU el in dí tá sá nak el le he tet le nü lé se.

6. Egyéb ese mé nyek

6.1. Olyan ese mény, amit ren des kö rül mé nyek kö zött
nem te kin te né nek be je len tés-kö te les nek (pél dá ul bel sõ ki -
ala kí tás és ka bin fel sze re lés, víz rend sze rek), de adott kö -
rül mé nyek kö zött a lé gi jár mû vagy az ab ban tar tóz ko dó
sze mé lyek ve szély be ke rül het tek vol na.

6.2. Az utas tá jé koz ta tó rend szer el vesz té se vagy meg -
hi bá so dá sa, amely nek kö vet kez té ben az uta sok tá jé koz ta -
tá sa el le he tet le nül vagy az nem hall ha tó.

6.3. A pi ló ta ülés be ál lít ha tó sá gá nak el vesz té se re pü lés
köz ben.

Az aláb bi pon tok pél dá kat tar tal maz nak a „Rend sze rek” 
al cím alatt fel so rolt, adott rend sze rek re vo nat ko zó ál ta lá -
nos kö ve tel mé nyek al kal ma zá sá ból adó dó be je len tés- kö -
te les re pü lõ ese mé nyek re.

7. Lég kon di ci o ná lás/szel lõ zés

7.1. a re pü lés elekt ro ni kai rend sze rek hû té sé nek tel jes
el vesz té se

7.2. ka bin kon di ci o ná ló-rend szer meg hi bá so dá sa.

8. Ro bot pi ló ta-rend szer

8.1. a ro bot pi ló ta-rend szer a be kap cso lás után nem ké -
pes el ér ni a szán dé kolt mû ve le tet

8.2. a lé gi jár mû irá nyí tá sa so rán a ro bot pi ló ta-rend szer
mû kö dé sé vel kap cso lat ban a sze mély zet je len tõs ne héz -
ség rõl tett je len tést

8.3. a ro bot pi ló ta-rend szer aka rat lan üzem mód-vál tá sa.

9. Kom mu ni ká ci ós rend sze rek

9.1. a kom mu ni ká ci ós rend szer el vesz té se re pü lés
 közben.

10. Elekt ro mos rend szer

10.1. egy elekt ro mos há ló zat (egyen áram/vál ta ko zó
áram) el vesz té se

10.2. a tar ta lék (vész hely ze ti) elekt ro mos ge ne rá -
tor-rend szer el vesz té se.

11. Pi ló ta fül ke/ka bin/ra ko dó tér

11.1. bár mely vész hely ze ti rend szer vagy rész egy ség,
be le ért ve a vész ki ürí tést jel zõ rend szert, va la mennyi ki já -
ra ti aj tót, a vész hely ze ti vi lá gí tást stb., el vesz té se

11.2. a te her be ra ko dó rend szer meg tar tó ké pes sé gé nek
el vesz té se.

12. Tü ze lõ anyag-rend szer

12.1. a tü ze lõ anyag-mennyi sé get jel zõ rend szer hi bás
mû kö dé se, amely a mû szer el vesz té sét vagy a fe dél ze ten
lé võ tü ze lõ anyag mennyi sé gé nek té ves ki jel zé sét okoz ta,

12.2. a tü ze lõ anyag-rend szer olyan hi bás mû kö dé se,
meg hi bá so dá sa, amely lé nye ges ha tás sal járt a tü ze lõ -
anyag-el lá tás ra és/vagy el osz tás ra,

12.3. a tel jes hasz nos tü ze lõ anyag át szi vattyú zá sá nak
vagy fel hasz ná lá sá nak el le he tet le nü lé se.

13. Lé gi jár mû ve zér lõ rend szer

13.1. a fék la pok, se géd szár nyak, áram lás ron tó szárny -
fék la pok stb. aszim met ri á ja

13.2. kor lá to zott moz gat ha tó ság, ne héz moz gás, hi bás
vagy ké se del mes re ak ció az el sõd le ges re pü lés ve zér lõ
rend sze rek vagy a hoz zá juk kap cso ló dó trimm lap és re te -
sze lõ rend sze rek mû kö dé sé ben

13.3. a ve zér lõ szer vek sze mély zet ál tal ész lelt szo ká -
sos tól el té rõ vib rá ci ó ja.

14. Hid ra u li kus rend szer

14.1. egy hid ra u li kus rend szer el vesz té se (csak ETOPS)

14.2. a tö mí tõ rend szer mû kö dés kép te len sé ge

14.3. a tar ta lék hid ra u li kus rend szer el vesz té se

14.4. me net szél haj tot ta tur bi na aka rat lan be in du lá sa.

15. Je ge se dést ész le lõ/vé del mi rend szer

15.1. egy nél több szon da fû tõ rend sze ré nek ki esé se

16. Jel zõ/fi gyel mez te tõ/nyil ván tar tó rend sze rek

16.1. a pi ros fi gyel mez te tõ funk ció el vesz té se va la me -
lyik rend sze ren

16.2. nem ha gyo má nyos mû sze rek kel fel sze relt (glass
cock pit) pi ló ta fül ké nél: egy nél több ki jel zõ egy ség, vagy a 
szá mí tó gép jel zõ/fi gyel mez te tõ funk ci ó ja el vesz té se vagy
hi bás mû kö dé se.
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17. Fu tó mû-rend szer/fé kek/ab ron csok

17.1. lé nye ges fék tel je sít mény-vesz tés

17.2. aszim met ri kus fék ha tás, amely je len tõ sen be fo -
lyá sol hat ja az út tar tást

17.3. a ne héz sé gi erõ mû köd tet te fu tó mû ki bo csá -
tó-rend szer el vesz té se (be le ért ve a ter ve zett vizs gá la tok
so rán be kö vet ke zett el vesz tést is).

18. Na vi gá ci ós rend sze rek (be le ért ve a pre cí zi ós meg -
kö ze lí té si rend sze re ket) és a re pü lé si adat rög zí tõ rend sze -
re ket

18.1. a re pü lé si adat rög zí tõ rend szer tel jes el vesz té se
vagy több rend szer meg hi bá so dá sa

18.2. erõ sen fél re ve ze tõ jel zé sek

18.3. je len tõs na vi gá ci ós hi bák hi bás ada tok vagy az
adat bá zis kó do lá si hi bá ja  miatt

18.4. nem a pi ló ta ál tal oko zott vá rat lan el té ré sek az ol -
dal- vagy füg gõ le ges irány tól

18.5. prob lé mák a föl di na vi gá ci ós be ren de zé sek kel,
ame lyek je len tõs na vi gá ci ós hi bá kat okoz nak, és nem az
iner ci á lis na vi gá ci ós üzem mód ról a rá di ó na vi gá ci ós
üzem mód ra tör té nõ át té rés hez kap cso lód nak.

19. Oxi gén a túl nyo má sos ka bin nal ren del ke zõ lé gi jár -
mû vek hez

19.1. oxi gén el lá tás el vesz té se a pi ló ta fül ké ben

19.2. oxi gén el lá tás el vesz té se az uta sok lé nye ges szá -
ma (több mint 10%-a) ese té ben, be le ért ve azt is, ami kor ez
kar ban tar tás, kép zés vagy vizs gá lat köz ben tör té nik.

20. Csap olt le ve gõ-rend szer

20.1. a csa polt le ve gõ szi vár gá sát ész le lõ rend szer el -
vesz té se.

21. Tûz ol tó-rend szer

21.1. tûz jel zé sek, ki vé ve az azon nal té ves nek mi nõ sí -
tett jel zé se ket.

III. A BEJELENTÉS-KÖTELES REPÜLÕESEMÉNYEK
JEGYZÉKE A LÉGI NAVIGÁCIÓS

SZOLGÁLATOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN

1. Üt kö zés-kö ze li ese mé nyek (be le ért ve azo kat a hely -
ze te ket, ami kor va la mely lé gi jár mû és egy má sik lé gi jár -
mû/a ta laj/más jár mû/sze mély vagy tárgy kö zöt ti tá vol ság
túl cse kély nek tû nik):

1.1. a mi ni má lis el kü lö ní té si tá vol ság meg sér té se;

1.2. nem meg fe le lõ tér köz tar tás.

2. Po ten ci á lis üt kö zés vagy üt kö zés-kö ze li hely zet (be -
le ért ve azo kat, ame lyek po ten ci á li san bal eset té vagy üt kö -
zés-kö ze li hely zet té vál hat nak, ha más lé gi jár mû is a kö zel -
ben van):

2.1. a lé gi jár mû el té ré se az ATC en ge dély tõl;

2.2. lé gi jár mû el té ré se az al kal ma zan dó lé gi for gal mi
szer ve zés (ATM) sza bály zat tól:

2.3. lé gi jár mû el té ré se a vo nat ko zó köz zé tett ATM el -
já rá sok tól;

2.4. jo go su lat lan be ha to lás a lég tér be;

2.5. el té rés a lé gi jár mû vön el he lye zett és üze mel te tett
ATM-be ren de zés sel kap cso la tos sza bály zat(ok) elõ írá sa i -
tól.

3. ATM spe ci fi kus ese mé nyek

(be le ért ve mind azo kat a hely ze te ket, ame lyek érin tik az
ATM szol gá la tok biz ton sá gos nyúj tá sá nak le he tõ sé gét,
be le ért ve azo kat a hely ze te ket is, ami kor a lé gi jár mû biz -
ton sá gos mû kö dé sét csak vé let le nül nem ve szé lyez tet ték.)
Ide tar toz nak az aláb bi ese mé nyek:

3.1.1. az ATM szol gá la tok nyúj tá sá nak el le he tet le nü lé se:

3.1.2. lé gi for gal mi áram lás szer ve zé si szol gá la tok nyúj -
tá sá nak el le he tet le nü lé se;

3.1.3. a kom mu ni ká ció el vesz té se;

3.1.4. a fel ügye le ti funk ció el vesz té se;

3.1.5. az adat fel dol go zá si és -el osz tá si funk ció el vesz -
té se;

3.1.6. a na vi gá ci ós funk ció el vesz té se;

3.1.7. ATM rend szer biz ton ság.

3.2. Az aláb bi pon tok pél dá kat tar tal maz nak az ATM
spe ci fi kus ese mé nyek al cím alatt fel so rolt ál ta lá nos kö ve -
tel mé nyek nek a lé gi jár mû vek mû kö dé sé re tör té nõ al kal -
ma zá sá ból adó dó be je len tés-kö te les ese mé nyek re.

3.2.1. Je len tõs mér ték ben hely te len, nem meg fe le lõ
vagy fél re ve ze tõ in for má ció nyúj tá sa bár mi lyen föl di for -
rás ból, pél dá ul a lé gi for gal mi irá nyí tás (ATC), au to ma ti -
kus ter mi nál in for má ci ós szol gá lat (ATIS), me te o ro ló gi ai
szol gá la tok, na vi gá ci ós adat bá zi sok, tér ké pek, di ag ra mok, 
ké zi köny vek stb.

3.2.2. Hely te len nyo más re fe ren cia (az az ma gas ság mé -
rõ-be ál lí tá si) -ada tok nyúj tá sa.

3.2.3. Lé nye ges üze ne tek hi bás to váb bí tá sa, fo ga dá sa
vagy ér tel me zé se.

3.2.4. Jo go su lat lan be ha to lás a lég tér be.

3.2.5. Be ha to lás fu tó pá lyá ra, ami kor el ke rü lõ ma nõ ver
nem vált szük sé ge sé;

3.2.5. Jog el le nes rá dió for ga lom.

3.2.6. A lé gi for gal mi na vi gá ci ós szol gá lat föl di vagy
mû hol das lé te sít mé nye i nek el vesz té se.

3.2.7. Je len tõs ATC/ATM hi ba vagy a re pü lõ tér inf ra -
struk tú rá já nak je len tõs rom lá sa.



3.2.8. A re pü lõ tér moz gás te rü le te in lé gi jár mû, jár mû,
ál lat vagy ide gen tárgy ál tal kép zett aka dály, ami ve szé -
lyes hely ze tet okoz hat.

3.2.9. A re pü lõ tér moz gás te rü le te in az aka dá lyok vagy
ve szé lyek hi bás vagy hi á nyos jel zé se, ami ve szé lyes hely -
ze tet okoz hat.

3.2.10. A re pü lõ té ri jel zõ fé nyek hi á nya, lé nye ges meg -
hi bá so dá sa, vagy ha azok nem áll nak ren del ke zés re.

3. melléklet
a 123/2005. (XII. 29.) GKM rendelethez

Példák a légiközlekedési rendellenességre

Meg jegy zés:
Bár a mel lék let a je len tés kö te les ese mé nyek több sé gét

fel so rol ja, az nem le het tel jes. Min den más olyan ese -
ményt, amely rõl az érin tet tek úgy íté lik meg, hogy meg fe -
lel a kri té ri u mok nak, szin tén je len te ni kell.

A lé gi köz le ke dé si rend el le nes ség a Kbvt. 2.  §-ának
i) pont ja sze rint olyan – nem a re pü lés tar ta ma alatt be kö -
vet ke zett – mû kö dé si za var, hi ba, hi á nyos ság vagy más
sza bály ta lan kö rül mény, amely a re pü lés biz ton sá got be fo -
lyá sol hat ja vagy be fo lyá sol hat ta, de amely nem oko zott
bal ese tet vagy re pü lõ ese ményt.

I. A LÉGIJÁRMÛVEK MÛSZAKI
RENDELLENESSÉGEI

1. Szer ke zet
Nem min den szer ke ze ti ká ro so dást kell be je len te ni.

Mér nö ki meg íté lés szük sé ges an nak el dön té sé hez, hogy az 
adott ká ro so dás ele gen dõ en sú lyos-e ah hoz, hogy be je -
lent sék. Az aláb bi pél dák ve he tõk fi gye lem be:

1.1. sár kány szer ke ze ti elem (PSE) ká ro so dá sa, ame lyet 
nem je löl tek meg ká ro so dás tû rõ ként (kor lá to zott élet tar ta -
mú ele mek). A sár kány szer ke ze ti ele mek azok, ame lyek
lé nye ge sen hoz zá já rul nak a re pü lés köz ben, a föl dön és a
túl nyo más  miatt je lent ke zõ ter he lés el vi se lé sé hez, és ame -
lyek meg hi bá so dá sa a lé gi jár mû el vesz té sét okoz hat ja;

1.2. a ká ro so dás tû rõ ként meg je lölt sár kány szer ke ze ti
ele mek meg en ged he tõ mér té ket meg ha la dó meg hi bá so dá -
sa vagy ká ro so dá sa;

1.3. va la mely sár kány szer ke ze ti elem en ge dé lye zett tû -
rés ha tá rát meg ha la dó ká ro so dás vagy hi ba, amely a szer -
ke zet me rev sé get olyan mér ték ben csök kent het né, hogy az 
elõ írt rez gés-, di ver gen cia- és irá nyí tás re ver zá lá si ha tár ér -
té ke ket már nem le het biz to sí ta ni;

1.4. va la mely szer ke ze ti elem sé rü lé se vagy hi bá ja,
amely nek kö vet kez té ben olyan tö me gû ré szek sza ba dul -
hat nak el, ame lyek a lé gi jár mû vön tar tóz ko dók nak sé rü -
lést okoz hat nak;

1.5. hid ra u li ka fo lya dék, a tü ze lõ anyag, az olaj vagy
bár mely más fo lyé kony anyag szi vár gá sa, amely tûz ve -
szély hez vagy a lé gi jár mû szer ke ze te i nek, rend sze re i nek
vagy be ren de zé sé nek – eset leg ve szé lyes mér té kû –
szennye zõ dé sé hez ve ze tett;

1.6. bár mely jel zõ rend szer mû kö dé si za va ra vagy meg -
hi bá so dá sa, ha en nek kö vet kez mé nye ként a ha jó zó sze -
mély zet fél re ve ze tõ jel zé se ket kap hat;

1.7. va la mely szer ke ze ti elem sé rü lé se vagy hi bá ja,
amely a rend sze rek meg fe le lõ mû kö dé sét ve szé lyez tet he ti.

2. Rend sze rek

2.1. Lég kon di ci o ná lás/szel lõ zés
2.1.1. A re pü lés elekt ro ni kai rend sze rek hû té sé nek tel -

jes el vesz té se.

2.2. Ro bot pi ló ta-rend szer
2.2.1. A ro bot pi ló ta-rend szer a be kap cso lás után nem

ké pes el ér ni a szán dé kolt mû ve le tet.

2.3. Kom mu ni ká ci ós rend sze rek
2.3.1. Az utas tá jé koz ta tó rend szer el vesz té se vagy

meg hi bá so dá sa, amely nek kö vet kez té ben az uta sok tá jé -
koz ta tá sa el le he tet le nül vagy nem hall ha tó.

2.4. Pi ló ta fül ke/ka bin/ra ko dó tér
2.4.1. Bár mely vész hely ze ti rend szer vagy rész egy ség,

– be le ért ve a vész ki ürí tést jel zõ rend szert, va la mennyi ki -
já ra ti aj tót, a vész hely ze ti vi lá gí tást stb. – el vesz té se.

2.4.2. A te her be ra ko dó rend szer meg tar tó ké pes sé gé -
nek el vesz té se.

2.5. Tûz vé del mi rend szer
2.5.1. A tûz/füst jel zõ, il let ve a tûz/füst vé del mi rend -

szer nem fel is mert el vesz té se vagy meg hi bá so dá sa, amely
a tûz jel zõ/tûz vé del mi be ren de zé sek el vesz té sét vagy kor -
lá to zott mû kö dé sét okoz hat ja.

2.5.2. A tûz jel zés el ma ra dá sa tény le ges tûz vagy füst -
fej lõ dés ese tén.

2.6. Oxi gén a túl nyo má sos ka bin nal ren del ke zõ lé gi jár -
mû vek hez

2.6.1. Oxi gén el lá tás el vesz té se, ami kor ez kar ban tar -
tás, kép zés vagy vizs gá lat köz ben tör té nik.

2.7. Csap olt le ve gõ-rend szer
2.7.1. Az el vett for ró le ve gõ szi vár gá sa, ami tûz jel zés -

hez ve zet het vagy szer ke ze ti ká ro so dást okoz.
2.7.2. Va la mennyi csap olt le ve gõ-rend szer el vesz té se.
2.7.3. A csa polt le ve gõ szi vár gá sát ész le lõ rend szer el -

vesz té se.

2.8. Haj tó mû rend szer
2.8.1. A haj tó mû be kö té si ele mé nek hi bá ja.
2.8.2. Ká ro so dá sok kor lá to zott élet tar ta mú al kat rész -

ben, ame lyek  miatt azt tel jes élet tar ta má nak ki töl té se elõtt
ki kell von ni az üze mel te tés bõl.
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2.8.3. Ká ro so dást oko zó érint ke zés ide gen test tel
(FOD).

2.9. Lég csa va rok és erõ át vi tel
2.9.1. A lég csa var vagy a haj tó mû bár mely ré szé nek

meg hi bá so dá sa, túl zott ki egyen sú lyo zat lan sá got oko zó
 hiba.

2.10. For gó szárny és erõ át vi tel
2.10.1. A for gó szárny haj tó mû há zá nak/rög zí té sé nek

olyan ká ro so dá sa vagy hi bá ja, amely  miatt a for gó szárny
re pü lés köz ben le vál hat és/vagy a for gó szárny-ve zér lés
meg hi bá sod hat.

2.10.2. A fa rok-lég csa var, il let ve erõ át vi tel és egyen ér -
té kû rend sze rek ká ro so dá sa.

2.11. APU-k:
2.11.1. az APU le ál lí tá sá nak el le he tet le nü lé se;
2.11.2. túl pör gés;
2.11.3. az APU el in dí tá sá nak el le he tet le nü lé se.

2.12. Em be ri té nye zõk
2.12.1. Bár mely te vé keny ség, amely nek kö vet kez té -

ben a lé gi jár mû ter ve zé sé nek va la mely jel leg ze tes sé ge
vagy hi á nyos sá ga olyan ke ze lé si hi bá hoz ve zet het ne,
amely ve szé lyes ha tás sal jár hat vagy bal eset hez ve zet het.

II. LÉGIJÁRMÛVEK KARBANTARTÁSA ÉS JAVÍTÁSA

1. A lé gi jár mû ré sze i nek vagy al kat ré sze i nek hely te len
sze re lé se, ame lyet va la mi lyen nem ki fe je zet ten e cél ra
szol gá ló el len õr zés vagy vizs gá la ti el já rás so rán ál la pí ta -
nak meg.

2. For ró le ve gõ szi vár gá sa, amely szer ke ze ti ká ro so -
dást okoz.

3. Bár mely kor lá to zott élet tar ta mú al kat rész ká ro so dá -
sa, amely  miatt azt tel jes élet tar ta má nak ki töl té se elõtt ki
kell von ni az üze mel te tés bõl.

4. Bár mely ok (pél dá ul fe lü le ti rez gés, me rev ség el -
vesz té se vagy szer ke ze ti ká ro so dás)  miatt be kö vet ke zõ ká -
ro so dás vagy mi nõ ség rom lás (pél dá ul re pe dé sek, haj szál -
re pe dé sek, kor ró zió, ré te gen kén ti le vá lás stb.) az aláb bi ak
sze rint:

4.1. va la mely el sõd le ges szer ke ze ti elem vagy PSE
(a gyár tó ja ví tá si ké zi köny ve i ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint), ahol az ilyen ká ro so dás vagy mi nõ ség rom lás meg ha -
lad ja a ja ví tá si ké zi könyv ben meg ha tá ro zott meg en ge dett
ér té ket, és ja ví tást vagy tel jes vagy rész le ges cse rét igé -
nyel;

5. má sod la gos szer ke ze ti elem, amely en nek kö vet kez -
té ben ve szé lyez tet te vagy ve szé lyez tet he ti a lé gi jár mû vet;

6. haj tó mû-, lég csa var- vagy for gó szárny-rend szer.

7. Bár mely rend szer vagy rész egy ség el vesz té se, hi bás
mû kö dés vagy hi bá ja vagy ezek ká ro so dá sa vagy mi nõ -
ség rom lá sa, amely rõl meg ál la pí tot ták, hogy az va la mi lyen 
lé gi al kal mas ság ra vo nat ko zó irány elv vagy más, a sza bá -
lyo zó ha tó ság ál tal ki bo csá tott kö te le zõ uta sí tás nak  tör -
ténõ meg fe le lés kö vet kez mé nye, ami kor:

7.1. a meg fe le lõ sé get meg va ló sí tó be je len tõ szer ve zet
azt elõ ször meg ál la pít ja;

7.2. ké sõb bi meg fe le lõ sé gi vizs gá lat ese tén az meg ha -
lad ja az uta sí tás ban meg ha tá ro zott, en ge dé lye zett ha tár ér -
té ke ket, és/vagy köz re adott ja ví tá si el já rá sok nem áll nak
ren del ke zés re.

8. Bár mi lyen vész hely ze ti rend szer vagy rész egy sé ge
el vesz té se, be le ért ve a ki já ra ti aj tó kat és a vi lá gí tást, ha
azo kat kar ban tar tá si vagy vizs gá la ti cél ra hasz nál ják is.

9. Az elõ írt kar ban tar tá si el já rá sok nak va ló meg fe le lõ -
ség hi á nya vagy sú lyos hi bá ja.

10. Is me ret len vagy gya nús ere de tû ter mé kek, al kat ré -
szek, fel sze re lé sek és anya gok.

11. Fél re ve ze tõ, té ves vagy nem ki elé gí tõ kar ban tar tá si 
adat, vagy olyan kar ban tar tá si el já rás, amely kar ban tar tá si
hi bák hoz ve zet het.

12. A lé gi jár mû rend sze re i nek és be ren de zé se i nek
vizs gá la tá ra vagy el len õr zé sé re hasz nált föl di be ren de zé -
sek bár mi lyen le ál lá sa, hi bás mû kö dé se vagy hi bá ja,
amennyi ben az elõ írt ru tin el len õr zé sek és vizs gá la ti el já -
rá sok nem azo no sí tot ták a prob lé mát vi lá go san, és ez ve -
szé lyes hely ze tet okoz hat.

III. REPÜLÕTEREK ÉS REPÜLÕTÉRI
BERENDEZÉSEK

1. Je len tõs mennyi sé gû tü ze lõ anyag ki öm lé se fel töl tés
köz ben.

2. Nem meg fe le lõ mennyi sé gû tü ze lõ anyag fel töl té se,
amely vár ha tó an lé nye ges ha tás sal lesz a lé gi jár mû  repü -
lési tar ta má ra, a tel je sít mény re, a súly pont hely ze té re vagy 
a lé gi jár mû szer ke ze ti szi lárd sá gá ra.

3. Az uta sok, poggyász és kül de mény ke ze lé se

3.1. A lé gi jár mû szer ke ze té nek, rend sze re i nek és be -
ren de zé se i nek a poggyász vagy kül de mény szál lí tá sá ból
adó dó lé nye ges el szennye zõ dé se.

3.2. Uta sok, poggyász vagy kül de mény nem meg fe le lõ
be ra ko dá sa, amely vár ha tó an lé nye ges ha tás sal lesz a lé gi -
jár mû tö me gé re és/vagy súly pont já nak hely ze té re.



3.3. A poggyász vagy kül de mény (be le ért ve a ké zi -
poggyászt is) nem meg fe le lõ el he lye zé se, amely ve szé -
lyez tet he ti a lé gi jár mû vet, an nak be ren de zé se it vagy a fe -
dél ze ten tar tóz ko dó kat vagy aka dá lyoz hat ja a vész hely ze ti 
ki ürí tést.

3.4. Car go-kon té ne rek vagy más, na gyobb kül de -
mény-té te lek nem meg fe le lõ el he lye zé se.

3.5. Az al kal ma zan dó elõ írá sok meg sze gé sé vel ve szé -
lyes áru szál lí tá sa vagy an nak kí sér le te, ide ért ve a ve szé -
lyes áruk nem meg fe le lõ cím ké zé sét és cso ma go lá sát is.

4. Lé gi jár mû föl di ke ze lé se és szer vi ze lé se

4.1. A lé gi jár mû rend sze re i nek és be ren de zé sek vizs -
gá la tá ra vagy el len õr zé sé re al kal ma zott föl di be ren de zé -
sek bár mi lyen le ál lá sa, hi bás mû kö dé se vagy hi bá ja,
amennyi ben az elõ írt ru tin el len õr zé sek és vizs gá la ti el já -
rá sok nem azo no sí tot ták a prob lé mát vi lá go san, és ez ve -
szé lyes hely ze tet okoz hat.

4.2. Az elõ írt szer vi ze lé si el já rá sok nak va ló meg nem
fe le lés, vagy lé nye ges hi bák az ilyen el já rá sok so rán.

4.3. Szennye zett vagy nem meg fe le lõ tí pu sú tü ze lõ -
anyag vagy más fo lya dék (be le ért ve az oxi gént és az ivó vi -
zet is) be töl té se.

IV. LÉGI NAVIGÁCIÓS SZOLGÁLATOK,
BERENDEZÉSEK ÉS FÖLDI SZOLGÁLAT

1. Lé gi na vi gá ci ós szol gá la tok (ANS/Air Na vi ga ti on
Ser vi ces)

1.1. Üt kö zés kö ze li ese mény nem meg fe le lõ tér köz tar -
tás  miatt (be le ért ve azo kat a hely ze te ket, ami kor va la mely
lé gi jár mû és egy má sik lé gi jár mû/más jár mû/sze mély vagy 
tárgy kö zöt ti tá vol ság túl cse kély nek tû nik).

1.2. ATM spe ci fi kus ese mé nyek (be le ért ve mind azo -
kat a hely ze te ket, ame lyek érin tik az ATM szol gá la tok
biz ton sá gos nyúj tá sá nak le he tõ sé gét, be le ért ve azo kat a
hely ze te ket is, ami kor a lé gi jár mû biz ton sá gos mû kö dé sét
csak vé let le nül nem ve szé lyez tet ték.) Ide tar toz nak az aláb -
bi ese mé nyek:

1.3. az ATM szol gá la tok nyúj tá sá nak el le he tet le nü lé se:

1.4. lé gi for gal mi szol gá lat nyúj tá sá nak el le he tet le nü lé se;

1.5. lég tér irá nyí tó szol gá la tok biz to sí tá sá nak el le he tet -
le nü lé se;

1.6. lé gi for gal mi áram lás szer ve zé si szol gá la tok nyúj -
tá sá nak el le he tet le nü lé se;

1.7. a kom mu ni ká ció el vesz té se;

1.8. a fel ügye le ti funk ció el vesz té se;

1.9. az adat fel dol go zá si és -el osz tá si funk ció  elvesz -
tése;

1.10. a na vi gá ci ós funk ció el vesz té se;

1.11. ATM rend szer biz ton ság.

2. Pél dák az „ATM spe ci fi kus ese mé nyek” alatt fel so -
rolt ál ta lá nos kö ve tel mé nyek nek a lé gi jár mû vek mû kö dé -
sé re tör té nõ al kal ma zá sá ból adó dó be je len tés-kö te les ese -
mé nyek re:

2.1. je len tõs mér ték ben hely te len, nem meg fe le lõ vagy
fél re ve ze tõ in for má ció nyúj tá sa bár mi lyen föl di for rás ból,
pél dá ul a lé gi for gal mi irá nyí tás (ATC), au to ma ti kus ter mi -
nál in for má ci ós szol gá lat (ATIS), me te o ro ló gi ai szol gá la -
tok, na vi gá ci ós adat bá zi sok, tér ké pek, di ag ra mok, ké zi -
köny vek stb.;

2.2. hely te len nyo más re fe ren cia (az az ma gas ság mé -
rõ-be ál lí tá si) -ada tok nyúj tá sa;

2.3. lé nye ges üze ne tek hi bás to váb bí tá sa, fo ga dá sa
vagy ér tel me zé se, ami kor ez ve szé lyes hely ze tet okoz hat;

2.4. jog el le nes rá dió for ga lom;

2.5. je len tõs ATC/ATM hi ba vagy a re pü lõ tér inf ra -
struk tú rá já nak je len tõs rom lá sa;

2.6. a re pü lõ tér moz gás te rü le te in lé gi jár mû, jár mû, ál -
lat vagy ide gen tárgy ál tal kép zett aka dály, ami ve szé lyes
vagy po ten ci á li san ve szé lyes hely ze tet okoz hat;

2.7. a re pü lõ tér moz gás te rü le te in az aka dá lyok vagy
ve szé lyek hi bás vagy hi á nyos jel zé se, ami ve szé lyes hely -
ze tet okoz hat;

2.8. a re pü lõ té ri jel zõ fé nyek hi á nya, lé nye ges meg hi -
bá so dá sa vagy ha azok nem áll nak ren del ke zés re.

4. melléklet
a 123/2005. (XII. 29.) GKM rendelethez

A zárójelentés és a zárójelentés-tervezet részletes
formai és tartalmi követelményei

I. Általános szabályok

1. A zá ró je len tés fõ ré szei:

Cím
1. Tény be li in for má ci ók
2. Elem zés
3. Kö vet kez te té sek
4. Biz ton sá gi aján lá sok
5. Füg ge lék – Szük ség sze rint csa to lan dók
Meg jegy zés: zá ró je len tés ké szí té se so rán e for ma al kal -

ma zá sa biz to sít ja, hogy
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a) a tény be li in for má ci ók, elem zé sek és kö vet kez te té -
sek meg ér té sé hez szük sé ges min den tá jé koz ta tást tar tal -
maz za nak a meg fe le lõ fe je ze tek;

b) ahol az „1 – Tény be li in for má ci ók” fe je zet bár mely
pont já val kap cso la tos in for má ció nem áll ren del ke zés re,
vagy az nincs össze füg gés ben a bal eset hez ve ze tõ kö rül -
mé nyek kel, ott ilyen ér tel mû meg jegy zés le gyen be ik tat va
a meg fe le lõ al cí mek alatt.

2. A zá ró je len tés az alább fel so rolt ese tek ben ki zá ró lag
az ese mény le fo lyá sá val kap cso la tos, ano nim mó don, ki -
vo na tol tan tar tal maz hat ja:

a) a lé gi köz le ke dé si bal eset tel, sú lyos re pü lõ ese -
ménnyel, re pü lõ ese ménnyel érin tett sze mé lyek je len té se it
és a te vé keny sé gük re vo nat ko zó ada to kat,

b) a meg hall ga tá sok ról ké szült jegy zõ köny ve ket,
c) a lé gi jár mû re, il le tõ leg az ej tõ er nyõ re, va la mint az

idõ já rás ra, az eset hely szí né re és egyéb kö rül mé nyek re,
va la mint az eset tel kap cso lat ban mû sza ki lag rög zí tett ada -
to kat,

d) a szak ér tõi je len té se ket,
e) egyéb be je len té se ket.

(3) A zá ró je len tés egyes ré sze i nek ki töl té sé re vo nat ko -
zó rész le tes uta sí tás az ICAO DOC 6920 Lé gi jár mû Bal -
ese tek Ki vizs gá lá si Ké zi könyv ben ta lál ha tó

II. A zá ró je len tés ré szei

1. Cím

A zá ró je len tés az aláb bi a kat tar tal ma zó cím mel kez dõ -
dik:

Az üzem ben tar tó ne ve; A lé gi jár mû gyár tó ja, tí pu sa,
nem ze ti sé gi és lajst rom je le; A lé gi köz le ke dé si bal eset, a
sú lyos re pü lõ ese mény vagy a re pü lõ ese mény he lye és idõ -
pont ja.

Át te kin tés. A cí met kö ve tõ en rö vid át te kin tés kö vet ke -
zik az aláb bi in for má ci ók ra vo nat ko zó an:

a bel föl di és kül föl di ha tó sá gok ér te sí té se a lé gi köz le ke -
dé si bal eset rõl, re pü lõ ese mény rõl; a ki vizs gá ló szerv és
meg ha tal ma zott kép vi se lõ jé nek meg ne ve zé se; a ki vizs gá -
lás meg szer ve zé se; a je len tést ki adó ki vizs gá ló szerv ne ve
és a ki adás idõ pont ja.

Rö vid össze fog la ló val zá ró dik, mely ben a lé gi köz le ke -
dé si bal eset hez, sú lyos re pü lõ ese mény hez, re pü lõ ese -
mény hez ve ze tõ oko kat tag lal ják.

2. Tény be li in for má ci ók

2.1. A re pü lés le fo lyá sa
Rö vid le író jel le gû is mer te tés, amely az aláb bi ak ról tá -

jé koz tat:
– Já rat szám, az üze me lés faj tá ja, az utol só in du lá si

hely, az in du lás ide je (he lyi vagy UTC idõ), ter ve zett le -
szál ló hely.

– A re pü lés elõ ké szí té se, a re pü lés és a bal eset hez ve ze -
tõ ese mé nyek le írá sa, be le ért ve a re pü lé si pá lya fon tos sza -
ka szá nak re konst ru á lá sát a szük ség nek meg fe le lõ en.

– A lé gi köz le ke dé si bal eset, sú lyos re pü lõ ese mény, re -
pü lõ ese mény he lye (föld raj zi szé les ség, hosszú ság, ten -
ger szint fe let ti ma gas ság), ide je (he lyi vagy UTC idõ),
nap pal vagy éj jel.

2.2. Sze mé lyi sé rü lé sek

Az aláb bi táb lá zat ki töl té se (szá mok kal):

Sé rü lé sek Sze mély zet Uta sok
Egyéb

sze mé lyek

Ha lá los

Sú lyos

Ki sebb

Sem mi lyen

2.3. A lé gi jár mû ron gá ló dá sa

A lé gi jár mû vet a lé gi köz le ke dé si bal eset ben, sú lyos re -
pü lõ ese mény ben, re pü lõ ese mény ben ért ron gá ló dá sok rö -
vid is mer te té se (meg sem mi sült, je len tõ sen meg ron gá ló -
dott, kis sé meg ron gá ló dott, nem sé rült).

2.4. Egyéb kár

Nem a lé gi jár mû, ha nem egyéb tár gyak ban ke let ke zett
ron gá ló dá sok rö vid is mer te té se.

2.5. A sze mély zet ada tai

a) A ha jó zó sze mély zet összes tag já ra vo nat ko zó ada -
tok név nél kül: élet kor, a szak szol gá la ti en ge dély ér vé -
nyes sé ge, jo go sí tá sok, kö te le zõ el len õr zé sek, re pü lé si ta -
pasz ta lat (össze sen és az adott tí pu son), és a mun ka idõ re
vo nat ko zó meg fe le lõ tá jé koz ta tá sok.

b) A sze mély zet egyéb tag ja i nak ké pe sí té sé re és gya -
kor la tá ra vo nat ko zó rö vid is mer te tõ.

c) Az egyéb sze mé lyek re, mint pél dá ul a lé gi for gal mi
és a kar ban tar tó szol gá lat tag ja i ra stb. vo nat ko zó in for má -
ci ók, amennyi ben ezek a té má hoz tar toz nak.

2.6. A lé gi jár mû ada tai

a) A lé gi jár mû lé gi al kal mas sá gá nak és kar ban tar tá sá -
nak rö vid is mer te té se (amely ben a re pü lés elõt ti és alat ti is -
mert hi á nyos sá go kat is fel kell so rol ni, ha azok nak bár mi
ki ha tá suk le he tett a bal eset re).

b) A tel je sít mény rö vid ér té ke lé se, ha ez lé nye ges, va -
la mint an nak is mer te té se, hogy a tö meg és a tö meg kö zép -
pont az elõ írt ha tá ro kon be lül volt-e a lé gi köz le ke dé si bal -
eset tel, sú lyos re pü lõ ese ménnyel, re pü lõ ese ménnyel kap -
cso la tos re pü lé si sza kasz fo lya mán. (Ha nem, és ha en nek
bár mi lyen ki ha tá sa volt a lé gi köz le ke dé si bal eset re, sú lyos 
re pü lõ ese mény re, re pü lõ ese mény re, ak kor ezt rész le te sen
kell is mer tet ni).

c) A hasz nált tü ze lõ anyag faj tá ja.



2.7. Me te o ro ló gi ai ada tok

a) Az idõ já rá si kö rül mé nyek rö vid is mer te té se, be le ért -
ve az elõ re jel zett és a tény le ges kö rül mé nye ket is, to váb bá 
azt, hogy a sze mély zet szá má ra ezek a me te o ro ló gi ai in for -
má ci ók ren del ke zés re áll tak-e.

b) A ter mé sze tes fény vi szo nyok a lé gi köz le ke dé si bal -
eset, sú lyos re pü lõ ese mény, re pü lõ ese mény idõ pont já ban
(nap fény, hold fény, szür kü let stb.).

2.8. Na vi gá ci ós be ren de zé sek

A ren del ke zés re ál ló na vi gá ci ós be ren de zé sek vo nat ko -
zó ada tai, be le ért ve az olyan le szál lí tó be ren de zé se ket,
mint pél dá ul az ILS, MLS, NDB, PAR, VOR, az op ti kai
föl di se géd be ren de zé se ket stb. és az adott idõ pont ban ta -
pasz talt, ha té kony sá guk ra vo nat ko zó in for má ci ó kat.

2.9. Össze köt te tés

A lé gi for gal mi moz gó és a lé gi for gal mi ál lan dó he lyû
szol gá lat össze köt te té sé re és en nek ha té kony sá gá ra vo nat -
ko zó in for má ci ók.

2.10. Re pü lõ té ri ada tok

A re pü lõ tér re, lé te sít mé nye i re és ál la po tuk ra, il let ve ha
a fel szál lás, vagy a le szál lás nem a re pü lõ té ren tör tént, ak -
kor a fel szál lá si vagy a le szál lá si te rü let re vo nat ko zó té má -
hoz tar to zó in for má ci ók.

2.11. Lé gi jár mû adat rög zí tõk

A lé gi jár mû adat rög zí tõk te le pí té si he lye a lé gi jár mû -
ben, ál la po tuk a meg ta lá lás kor és a be lõ lük nyert ada tok.

2.12. A roncs ra és a be csa pó dás ra vo nat ko zó ada tok

Ál ta lá nos in for má ci ók a lé gi köz le ke dé si bal eset, a sú -
lyos re pü lõ ese mény, re pü lõ ese mény hely szí né rõl és a
roncs szét szó ró dá sá ról; fel de rí tett anyag hi bák vagy al kat -
rész hi bák. A roncs kü lön bö zõ da rab ja i nak he lyé re és ál la -
po tá ra vo nat ko zó rész le tek re rend sze rint nincs szük ség,
csak ak kor, ha ez zel a lé gi jár mû be csa pó dás elõt ti szét hul -
lá sát szük sé ges je lez ni. Váz la tok, tér ké pek és fény kép fel -
vé te lek eb ben a rész ben he lyez he tõk el, vagy a Füg ge lék -
hez csa tol ha tók.

2.13. Az or vo si és az igaz ság ügyi-or vos szak ér tõi vizs -
gá la tok ada tai.

Az el vég zett vizs gá la tok ered mé nye i nek és az azok ból
ren del ke zés re ál ló ada tok rö vid le írá sa.

Meg jegy zés: a ha jó zó sze mély zet szak szol gá la ti en ge -
dé lyé vel kap cso la tos egész ség ügyi ada to kat az „1.5. A
sze mély zet ada tai” cí mû rész ben kell kö zöl ni.

2.14. Tûz

Ha tûz ke let ke zett, ak kor az eset ter mé sze té re, va la mint
az ol tás hoz hasz nált tûz ol tó esz kö zök re és  hatékonysá -
gukra vo nat ko zó in for má ci ók.

2.15. A túl élés le he tõ sé ge

A ku ta tás, vé szel ha gyás és men tés rö vid le írá sa, a sze -
mély zet és az uta sok el he lyez ke dé se az el szen ve dett sé rü -
lé sek vi szony la tá ban, az olyan szer ke ze tek elég te len sé ge,
mint pél dá ul ülé sek és biz ton sá gi övek fel erõ sí té sei.

2.16. Pró bák és kí sér le tek

A pró bák és kí sér le tek ered mé nye i nek rö vid is mer te té -
se.

2.17. A szer vek jel lem zé se.
A lé gi jár mû üze me lé sét be fo lyá so ló szer ve ze tek kel és

ezek ve ze tõ sé gé vel össze füg gõ vo nat ko zó in for má ci ók. E
szer ve ze tek kö zé tar to zik pél dá ul az üzem ben tar tó, a lé gi -
for gal mi szol gá la tok, az út vo nal-, a re pü lõ té ri és az Or szá -
gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat (OMSZ) és a lé gi köz le ke dé si
ha tó ság. Az in for má ci ók nem kor lá to zód nak a szer ve ze ti
fel épí tés re és funk ci ók ra, ha nem ki ter jed het nek az erõ for -
rá sok ra, a gaz da sá gi hely zet re, a ve ze té si irány el vek re és
gya kor lat ra, va la mint az adott szerv re vo nat ko zó egyéb
 információkra, ame lyek a lé gi köz le ke dé si bal eset tel,
 súlyos re pü lõ ese ménnyel, re pü lõ ese ménnyel össze füg gés -
ben  állnak.

2.18. Ki egé szí tõ ada tok

Az 2.1–2.17. pon tok ban nem sze rep lõ, de a té má hoz
tar to zó in for má ci ók.

2.19. Hasz nos vagy ha té kony ki vizs gá lá si mód sze rek

Ha a ki vizs gá lás so rán hasz nos vagy ha té kony ki vizs gá -
lá si mód sze re ket al kal maz tak, ak kor rö vi den tün tes sék fel
e mód sze rek al kal ma zá sá nak okát, utal ja nak fõbb jel lem zõ 
vo ná sa ik ra, to váb bá az 2.1–2.17. pon tig ter je dõ al cí mek
alatt is mer tes sék az ered mé nye ket.

3. Elem zés

Szük ség sze rint csak azo kat az in for má ci ó kat ele mez -
zék, ame lye ket az „1. Tény be li in for má ci ók” sza kasz ban
rög zí tet tek, és ame lyek a kö vet kez te té sek és az ok(ok)
meg ha tá ro zá sá hoz tar toz nak.

4. Kö vet kez te té sek

So rol ja fel a ki vizs gá lás so rán meg ál la pí tott té nye ket és
oko kat. Az okok lis tá ja fog lal ja ma gá ba mind a köz vet len,
mind a mé lyebb, rend szer ben rej lõ oko kat is.

5. Biz ton sá gi aján lá sok

Ha al kal maz ha tó, rö vid nyi lat ko zat a lé gi köz le ke dé si
bal eset, a sú lyos re pü lõ ese mény, re pü lõ ese mény meg elõ -
zé se ér de ké ben tett bár mely ja vas lat ról, és en nek ered mé -
nye ként meg tett kor ri gá ló lé pés rõl.

6. Füg ge lé kek

A szük ség nek meg fe le lõ en itt kell kö zöl ni min den
egyéb, a je len tés meg ér té se szem pont já ból szük sé ges nek
te kint he tõ vo nat ko zó in for má ci ót.
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A gazdasági és közlekedési miniszter
124/2005. (XII. 29.) GKM

rendelete

a közúti közlekedésben használt menetíró
készülékekrõl  szóló, 1985. december 20-i

3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dé se b) pont já nak 14. és 19. al pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a köz úti köz le ke dés ben hasz nált
me net író ké szü lé kek rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i
3821/85/EGK ta ná csi ren de let (a to váb bi ak ban:
3821/85/EGK ta ná csi ren de let) ha zai vég re haj tá sa ér de ké -
ben – a ha tás kö rét érin tõ kér dé sek ben a bel ügy mi nisz ter -
rel, a pénz ügy mi nisz ter rel, va la mint a fog lal koz ta tá si és
mun ka ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed a 3821/85/EGK ta ná csi
ren de let ha tá lya alá tar to zó ter mé sze tes és jo gi sze mé lyek -
re, va la mint jo gi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa sá -
gok ra és egyé ni vál lal ko zók ra.

(2) A ren de let ha tá lya a rend vé del mi szer vek re az el len -
õr zé si fel ada tok hoz kap cso ló dó ren del ke zé sei te kin te té -
ben ter jed ki.

(3) A ren de let al kal ma zá si kö re ki ter jed:

a) a ta cho gráf ké szü lék, az adat rög zí tõ lap min ta és a
ta cho gráf kár tya jó vá ha gyá si el já rá sá ra,

b) a ta cho gráf be épí té si, üzem be he lye zé si, ak ti vá lá si,
il lesz té si és ja ví tá si te vé keny sé gé re,

c) a di gi tá lis ta cho gráf és a ta cho gráf kár tya, va la mint
az adat rög zí tõ lap hasz ná la tá ra,

d) a ta cho gráf kár tya ki adá sá nak, cse ré jé nek és pót lá sá -
nak ha tó sá gi el já rá sá ra, ide ért ve a ta cho gráf kár tya nyil -
ván tar tá sát és az eh hez szük sé ges adat ke ze lést, va la mint a
nem zet kö zi adat cse rét is.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:

a) ta cho gráf: a 3821/85/EGK ta ná csi ren de let I. vagy
I.B. mel lék le té ben meg ha tá ro zott me net író ké szü lék, ide -
ért ve a meg fe le lõ mû kö dé sé hez szük sé ges jár mû al kat ré -
sze ket és tar to zé ko kat, va la mint a me net író ké szü lék ál tal
tör té nõ ki nyom ta tás hoz hasz nált pa pírt is;

b) ana lóg ta cho gráf: a 3821/85/EGK ta ná csi ren de let
I. mel lék le té ben meg ha tá ro zott ki vi te lû ta cho gráf;

c) di gi tá lis ta cho gráf: a 3821/85/EGK ta ná csi ren de let
I.B. mel lék le té ben meg ha tá ro zott ki vi te lû ta cho gráf;

d) adat rög zí tõ lap: a 3821/85/EGK ta ná csi ren de let
I. mel lék le te I. fe je ze té nek b) pont já ban meg ha tá ro zott
esz köz;

e) ta cho gráf kár tya: a 3821/85/EGK ta ná csi ren de let
I.B. mel lék le te I. fe je ze té nek kk) pont já ban meg ha tá ro zott
esz köz, amely az al kal ma zá sá nak cél ja sze rint a kö vet ke zõ 
tí pu sú le het:

ea) mû hely kár tya: a 3821/85/EGK ta ná csi ren de let
I.B. mel lék le te I. fe je ze té nek qq) pont já ban meg ha tá ro zott
ta cho gráf kár tya,

eb) gép jár mû ve ze tõi kár tya: a 3821/85/EGK ta ná csi
ren de let I.B. mel lék le te I. fe je ze té nek t) pont já ban meg ha -
tá ro zott ta cho gráf kár tya,

ec) el len õri kár tya: a 3821/85/EGK ta ná csi ren de let
I.B. mel lék le te I. fe je ze té nek o) pont já ban meg ha tá ro zott
ta cho gráf kár tya,

ed) üzem ben tar tói kár tya: a 3821/85/EGK ta ná csi ren -
de let I.B. mel lék le te I. fe je ze té nek l) pont já ban meg ha tá ro -
zott ta cho gráf kár tya;

f) mû hely: a ta cho gráf be épí té sét, üzem be he lye zé sét,
ak ti vá lá sát, il lesz té sét, il le tõ leg ja ví tá sát vég zõ, a gép jár -
mû fenn tar tó te vé keny ség sze mé lyi és do lo gi fel té te le i rõl
 szóló kü lön jog sza bály nak1 meg fe le lõ, a me gyei (fõ vá ro si) 
Köz le ke dé si Fel ügye let nél be je len tett gép jár mû fenn tar tó
szer ve zet;

g) gép jár mû ve ze tõ: a 3821/85/EGK ta ná csi ren de let
ha tá lya alá tar to zó gép jár mû ve ze tõ je;

h) el len õr zõ szerv: a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes 
szo ci á lis jog sza bá lyok össze han go lá sá ról  szóló, 1985. de -
cem ber 20-i 3820/85/EGK ta ná csi ren de let ben (a  továb -
biak ban: 3820/85/EGK ta ná csi ren de let), va la mint a
3821/85/EGK ta ná csi ren de let ben fog lalt elõ írá sok el len -
õr zé sé re kü lön jog sza bály2 alap ján jo go sult szerv;

i) el len õr: az el len õr zõ szerv fel adat kör ében el já ró ha -
tó sá gi sze mély;

j) üzem ben tar tó: a ta cho gráf fal el lá tott gép jár mû
üzem ben tar tó ja;

k) jó vá ha gyó ha tó ság: a 3821/85/EGK ta ná csi ren de let 
II. fe je ze té ben meg ha tá ro zott tí pus jó vá ha gyá si fel ada to kat 
el lá tó szer ve zet, amely a Ma gyar Köz tár sa ság te kin te té ben 
a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let;

l) kár tya ki bo csá tó ha tó ság: a 3821/85/EGK ta ná csi
ren de let ben, va la mint e ren de let ben a ta cho gráf kár tya ki -
bo csá tá sá val kap cso la tos fel ada to kat el lá tó szer ve zet,
amely a Ma gyar Köz tár sa ság te kin te té ben – a kü lön jog -

1 A gép jár mû fenn tar tó te vé keny ség sze mé lyi és do lo gi fel té te le i rõl  szóló
1/1990. (IX. 29.) KHVM ren de let.

2 A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 20.  § (7) be kez dé se és
a 44/A.  § (2) be kez dé se, a nem zet kö zi köz úti fu va ro zást vég zõ egyes jár mû -
vek sze mély ze té nek ve ze té si és pi he nõ ide jé nek el len õr zé sé rõl  szóló
54/2001. (IV. 10.) Korm. ren de let, a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá -
sá ról  szóló 5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let, a köz úti áru- és sze mély szál lí -
tást vég zõ egyes gép jár mû vek és sze mély ze té nek rend õrhatósági el len õr zé -
sé rõl  szóló 54/2004. (IX. 22.) BM ren de let.



sza bály ban3, va la mint e ren de let ben meg ha tá ro zott fel -
adat meg osz tás sal – el sõ fo kon a kár tya tu laj do no sá nak la -
kó he lye (szék he lye) sze rint il le té kes me gyei (fõ vá ro si)
Köz le ke dé si Fel ügye let, má sod fo kon a Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let;

m) kár tya nyil ván tar tás: a kár tya ki bo csá tó ha tó ság ál tal 
ki adott ta cho gráf kár tyák ada ta it tar tal ma zó ha tó sá gi nyil -
ván tar tás;

n) meg sze mé lye sí tés: a kár tya ki bo csá tó ha tó ság azon
el já rá sa, amely nek so rán a ta cho gráf kár tyát hoz zá ren de lik 
a ta cho gráf kár tya ké rel me zõ jé nek sze mé lyé hez, il le tõ leg
üzem ben tar tói kár tya ese té ben az üzem ben tar tó hoz;

o) kár tya tu laj do nos: az a ter mé sze tes sze mély, il le tõ -
leg üzem ben tar tói kár tya ese té ben az az üzem ben tar tó,
aki nek (amely nek) a ré szé re a kár tya ki bo csá tó ha tó ság a
ta cho gráf kár tyát meg sze mé lye sí tet te és ki ad ta;

p) ak ti vá lás: a 3821/85/EGK ta ná csi ren de let I.B. mel -
lék le te I. fe je ze té nek a) pont já ban meg ha tá ro zott te vé -
keny ség, amely a kü lön jog sza bály4 alap ján e te vé keny ség
vég zé sé re jo go sult gép jár mû fenn tar tó szer ve zet nél (di gi -
tá lis ta cho gráf mû hely) tör tén het;

r) ja ví tás: a 3821/85/EGK ta ná csi ren de let I.B. mel lék -
le te I. fe je ze té nek gg) pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny -
ség;

s) szo ká sos tar tóz ko dá si hely: a ta cho gráf kár tya ké rel -
me zõ je, vagy tu laj do no sa te kin te té ben a 3821/85/EGK ta -
ná csi ren de let 14. cikk (3) be kez dés a) pont já ban meg ha tá -
ro zott hely, amely ál ta lá ban a la kó hely.

A tachográf készülék, az adatrögzítõ lap minta
és a tachográf kártya típusjóváhagyása

3.  §

(1) A 3821/85/EGK ta ná csi ren de let 4. cik ke alap ján az
EK-tí pus jó vá ha gyá si ok mányt a ta cho gráf tí pus ra, az adat -
rög zí tõ lap min tá já ra, va la mint a ta cho gráf kár tya tí pu sá ra
a gyár tó ké rel mé re a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let
(a to váb bi ak ban: jó vá ha gyó ha tó ság) ad ja ki, a
3821/85/EGK ta ná csi ren de let 5. cik ké ben meg ha tá ro zott
fel té te lek alap ján.

(2) Az EK-tí pus jó vá ha gyás irán ti ké rel met írás ban kell
be nyúj ta ni a 3821/85/EGK ta ná csi ren de let 4. cik ké ben
meg ha tá ro zott, a tí pus bi zo nyít vány ban és a mû sza ki le -
írás ban rög zí ten dõ ada tok köz lé sé vel.

3 Az egy sé ges köz le ke dé si ha tó sá gi szer ve zet fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 231/1997. (XII. 12.) Korm. ren de let.

4 A gép jár mû fenn tar tó te vé keny ség sze mé lyi és do lo gi fel té te le i rõl  szóló
1/1990. (IX. 29.) KHVM ren de let.

(3) Az EK-tí pus jó vá ha gyá si el já rás díj ára, va la mint a
díj meg fi ze té sé re a kü lön jog sza bály ban5 a jár mû al kat rész -
re, tar to zék ra és jár mû tu laj don ság ra vo nat ko zó  jóváha -
gyási jel (,,E”, „e” jel) hasz ná la ti en ge dély re meg ha tá ro -
zot ta kat kell al kal maz ni.

A típusjóváhagyás ellenõrzése és az adatszolgáltatás

4.  §

(1) A jó vá ha gyó ha tó ság a ké rel me zõ költ sé gé re, szak -
ér tõ be vo ná sá val el len õr zi az ál ta la ki adott jó vá ha gyás sal
ren del ke zõ tí pu sú ta cho gráf, adat rög zí tõ lap, va la mint ta -
cho gráf kár tya jó vá ha gyott min tá val va ló egye zõ sé gét.

(2) Az el len õr zés ered mé nye, va la mint az Eu ró pai Gaz -
da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam
(a to váb bi ak ban: tag ál lam) il le té kes ha tó ság át ól ka pott
meg ke re sés alap ján a jó vá ha gyó ha tó ság meg hoz za a
3821/85/EGK ta ná csi ren de let 8. cik ké ben meg ha tá ro zott
in téz ke dé se ket.

(3) A jó vá ha gyó ha tó ság el lát ja a 3821/85/EGK ta ná csi
ren de let 7. cik ké ben a tag ál la mok il le té kes ha tó sá gai
 részére meg ha tá ro zott nem zet kö zi adat köz lé si és ér te sí té si 
fel ada to kat.

A tachográfok beépítésére és vizsgálatára vonatkozó
követelmények

5.  §

(1) A 3820/85/EGK ta ná csi ren de let ha tá lya alá tar to zó
jár mû be ta cho grá fot a kü lön jog sza bály ban6 meg ha tá ro -
zott fel té te lek nek meg fe le lõ, a ta cho gráf ka te gó ri á já ra vo -
nat ko zó an a te lep hely sze rint il le té kes me gyei (fõ vá ro si)
Köz le ke dé si Fel ügye let nél be je len tett gép jár mû fenn tar tó
szer ve zet (a to váb bi ak ban: ta cho gráf mû hely), to váb bá új,
még hasz ná lat ba nem vett jár mû ese té ben a jár mû, il le tõ leg 
a ta cho gráf gyár tó ja épít het be.

(2) A di gi tá lis ta cho gráf il lesz té sét, el len õr zé sét és a di -
gi tá lis ta cho gráf ál tal tá rolt ada tok le töl té sét és ke ze lé sét a
di gi tá lis ta cho gráf mû hely a di gi tá lis ta cho gráf gyárt má -
nyá ra és tí pu sá ra vo nat ko zó kor lá to zás nél kül vé gez he ti,
amennyi ben a ta cho gráf tí pu sa te kin te té ben a szük sé ges
esz kö zök a ren del ke zé sé re áll nak.

5 A köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé vel és for ga lom ban tar tá sá val,
kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val és el len õr zé sé vel, to váb bá a gép jár mû -
fenn tar tó te vé keny ség gel kap cso la tos egyes köz le ke dé si ha tó sá gi el já rá sok
díj ár ól  szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM ren de let 1. szá mú mel lék le té nek
2.1. pont ja.

6 A gép jár mû fenn tar tó te vé keny ség sze mé lyi és do lo gi fel té te le i rõl  szóló
1/1990. (IX. 29.) KHVM ren de let.
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(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott te vé keny sé ge ket a 
di gi tá lis ta cho gráf mû hely ben olyan sze mély vé gez he ti,
akit a di gi tá lis ta cho grá fok il lesz té sé hez, el len õr zé sé hez és 
adat ke ze lé sé hez szük sé ges is me re tek re – a Köz le ke dé si
Fõ fel ügye let ál tal jó vá ha gyott te ma ti ka alap ján – ki ké pez -
tek és sze mély re  szóló mû hely kár tyá val ren del ke zik.

(4) A di gi tá lis ta cho gráf üzem be he lye zé sét, ak ti vá lá sát
és ja ví tá sát a di gi tá lis ta cho gráf gyár tó ja, vagy an nak a kü -
lön jog sza bály7 sze rint a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let ál tal
 elismert ha zai kép vi se lõ je (a to váb bi ak ban: a ké szü lék -
gyár tó ha zai kép vi se le te) ál tal e te vé keny ség re a ta cho gráf
tí pu sa te kin te té ben szer zõ dés sel meg bí zott, a gép jár mû -
fenn tar tó szer ve ze tek sze mé lyi és do lo gi fel té te le i rõl  szóló 
ren de let ben meg ha tá ro zott di gi tá lis ta cho gráf mû hely vé -
gez he ti.

(5) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott te vé keny sé gek
vég zé se ese té ben az ak ti vá lást vagy a ja ví tást vég zõ sze -
mély nek a di gi tá lis ta cho gráf gyár tó ja, vagy a ké szü lék -
gyár tó ha zai kép vi se le te ál tal a di gi tá lis ta cho gráf gyárt -
má nyá ra és tí pu sá ra vo nat ko zó an meg ha tá ro zott kép zett -
ség gel is ren del kez nie kell.

A tachográf, az adatrögzítõ lap és a tachográf kártya
használata

6.  §

(1) A ta cho gráf ké szü lék csak a tí pu sá hoz jó vá ha gyott
és 3821/85/EGK ta ná csi ren de let 15. cikk (5) be kez dé sé -
ben elõ írt ada tok kal el lá tott adat rög zí tõ lap pal, il le tõ leg
nyom ta tó pa pír ral, to váb bá ér vé nyes, mû kö dõ ké pes és a
kár tya bir to kos ré szé re ki adott ta cho gráf kár tyá val hasz -
nál ha tó.

(2) Az üzem ben tar tó kö te les biz to sí ta ni, hogy a ta cho -
gráf fal el lá tott jár mû vet olyan sze mély ve zes se, aki ren del -
ke zik:

a) a ta cho gráf sza bá lyos mû köd te té sé hez a ta cho gráf
ka te gó ri á ja (ana lóg- vagy di gi tá lis ta cho gráf) sze rint szük -
sé ges is me re tek kel és a ta cho gráf tí pu sá hoz jó vá ha gyott,
ele gen dõ mennyi sé gû adat rög zí tõ lap pal, vagy

b) a ta cho gráf sza bá lyos mû köd te té sé hez a ta cho gráf
ka te gó ri á ja sze rint szük sé ges is me re tek kel, és a di gi tá lis
ta cho gráf fal fel sze relt gép ko csi ese té ben a sze mé lyé re
 szólóan ki adott, ér vé nyes gép jár mû ve ze tõi kár tyá val, to -
váb bá ele gen dõ mennyi sé gû nyom ta tó pa pír ral.

(3) A gép jár mû ve ze tõ a ta cho gráf fal el lá tott jár mû vel
va ló mun ka vég zés so rán kö te les a ta cho grá fot, va la mint az 
adat rög zí tõ la pot, il le tõ leg a ta cho gráf kár tyá ját
3820/85/EGK ta ná csi ren de let ben, va la mint a
3821/85/EGK ta ná csi ren de let ben meg ha tá ro zott mó don
hasz nál ni.

7 A gép jár mû fenn tar tó te vé keny ség sze mé lyi és do lo gi fel té te le i rõl  szóló
1/1990. (IX. 29.) KHVM ren de let 11.  § (2) be kez dés.

(4) Az üzem ben tar tó kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy
az el len õr zõ szer vek fel hí vá sá ra leg alább 365 nap ra
vissza me nõ en ren del ke zés re áll ja nak a jár mû vét ve ze tõ
gép jár mû ve ze tõk te vé keny sé gét do ku men tá ló

a) ana lóg ta cho gráf ese té ben az adat rög zí tõ la pok,
b) di gi tá lis ta cho gráf ese té ben a di gi tá lis ta cho gráf ál tal 

rög zí tett ada tok elekt ro ni kus for má ban.

(5) A (4) be kez dés b) pont já ban fog lal tak tel je sí té se ér -
de ké ben az üzem ben tar tó leg alább ne gyed éven te kö te les a 
di gi tá lis ta cho gráf ál tal tá rolt ada to kat le töl te ni és a ja ví -
tás ra ke rü lõ jár mû vek ese té ben a di gi tá lis ta cho gráf ja ví tó
mû hely ál tal le töl tött ada to kat át ven ni, va la mint ezen ada -
to kat elekt ro ni kus ad dat tá ro lón (CD-ROM-on vagy
DVD-ROM-on) meg õriz ni.

(6) Az üzem ben tar tó, il le tõ leg tá vol lé té ben a gép jár mû -
ve ze tõ a ta cho gráf meg hi bá so dá sa ese té ben kö te les gon -
dos kod ni ar ról, hogy

a) a fu var fel adat be fe je zé sét kö ve tõ en ha la dék ta la nul,
de leg ké sõbb a meg hi bá so dást kö ve tõ en egy hét tel a
 tachográf ja ví tá sa az er re jo go sult mû hely ben meg tör tén -
jen, és

b) a jár mû vel a ja ví tás meg tör tén té ig új fu var fel ada tot
ne kezd je nek meg.

(7) Amennyi ben a jár mû fu var fel ada ta a ta cho gráf meg -
hi bá so dá sát kö ve tõ egy hé ten be lül nem fe je zõ dik be, a ta -
cho gráf meg ja vít ta tá sá ról a gép jár mû ve ze tõ kö te les – a fu -
var fel adat meg sza kí tá sá val – gon dos kod ni.

(8) A kár tya tu laj do nos a kár tya ki bo csá tó ha tó ság nál kö -
te les be je len te ni, ha a ré szé re ki adott ta cho gráf kár tya:

a) el ve szett, el lop ták vagy meg sem mi sült,
b) meg ron gá ló dás vagy el hasz ná ló dás  miatt mû kö dés -

kép te len né vált.

Tachográf kártya kiadási eljárás

7.  §

(1) Ta cho gráf kár tya ki adá sa a la kó hely (szék hely) sze -
rint il le té kes kár tya ki bo csá tó ha tó ság nál – a (2) és (3) be -
kez dés ben, to váb bá mû hely kár tya ese tén a 12.  § (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott sze mély ál tal – be nyúj tott kár tya ki -
adá si ké re lem út ján kez de mé nyez he tõ.

(2) A gép jár mû ve ze tõi kár tya, a mû hely kár tya, va la mint 
az el len õri kár tya ki adá sá ra irá nyu ló ké re lem ki zá ró lag
sze mé lye sen nyújt ha tó be.

(3) Az üzem ben tar tói kár tya ki adá sát köz úti köz le ke dé -
si szol gál ta tást vég zõ vál lal ko zás ese té ben a vál lal ko zás
szak mai ve ze tõ je, bé relt jár mû ese té ben a jár mû bér be ve -
võ je, egyéb üzem ben tar tó ese té ben az üzem ben tar tói jo -
gok gya kor lá sá ra jo go sult sze mély kér he ti.

(4) A ta cho gráf kár tya ki adá sá ra irá nyu ló ké re lem be -
nyúj tá sá val egy ide jû leg meg kell fi zet ni a ta cho gráf kár tya 



ki adá sá hoz kü lön jog sza bály ban8 meg ha tá ro zott  igazga -
tási szol gál ta tá si dí jat.

A tachográf kártya megszemélyesítése

8.  §

(1) A kár tya ki adá si ké re lem be nyúj tá sa kor a
3821/85/EGK ta ná csi ren de let ben meg ha tá ro zott sze mé -
lyes ada to kat, to váb bá az üzem ben tar tó ra vagy a mû hely re 
vo nat ko zó ada to kat a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let ál tal meg -
ha tá ro zott for ma nyom tat vá nyon kell meg ad ni, va la mint
ezek hi te les sé gét sze mély azo no sí tás ra al kal mas ha tó sá gi
iga zol vánnyal, to váb bá – gép jár mû ve ze tõi kár tya ese té -
ben – az ér vé nyes ve ze tõi en ge dély be mu ta tá sá val kell iga -
zol ni. A ké re lem ben nyi lat ko za tot kell ten ni ar ról, hogy
nem áll fenn a ta cho gráf kár tya ki adá sát ki zá ró ok.

(2) A kár tya ki bo csá tó ha tó ság a ta cho gráf kár tya ki adá -
sá ra irá nyu ló ké re lem át vé te lé vel egy ide jû leg a gép jár mû -
ve ze tõi kár tya, az el len õri kár tya, va la mint a mû hely kár tya 
ese té ben a ké rel me zõ sze mély kép má sát és név alá írá sát
elekt ro ni kus úton rög zí ti.

(3) A kár tya ki adá si el já rás le foly ta tá sát meg kell ta gad -
ni, ha a ké rel me zõ:

a) az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada to kat és
nyi lat ko za tot nem ad ja meg, vagy azok hi te les sé gét nem
iga zol ja,

b) a kár tya ki adá sá hoz tar to zó sze mé lyes ada ta i nak,
név alá írás min tá já nak vagy kép más nak a kár tya ki bo csá tó
ha tó ság ál tal tör té nõ ke ze lé sé hez az érin tett nem ad ja írás -
be li hoz zá já ru lá sát,

c) már ren del ke zik – a ké rel me zet tel meg egye zõ tí pu -
sú – ér vé nyes ta cho gráf kár tyá val.

(4) A kár tya ki adá si el já rás so rán a kár tya ki bo csá tó ha tó -
ság, to váb bá a meg bí zá sa alap ján a kár tya meg sze mé lye sí -
té sé ben köz re mû kö dõ kár tya gyár tó és a Köz le ke dé si Fõ -
fel ügye let a ré szé re át adott sze mé lyes ada to kat a sze mé -
lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos -
sá gá ról  szóló tör vény ben9, a 3821/85/EGK ta ná csi ren de -
let ben, va la mint a köz úti köz le ke dés rõl  szóló tör vény ben10

meg ha tá ro zott mó don kö te les ke zel ni.

(5) A ta cho gráf kár tya ér vé nyes sé gi ide je a ki adá sá tól
szá mít va:

a) gép jár mû ve ze tõi kár tya és üzem ben tar tói kár tya ese -
té ben 5 év,

b) el len õri kár tya ese té ben 2 év,
c) mû hely kár tya ese té ben 1 év.

8A köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé vel és for ga lom ban tar tá sá val,
kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val és el len õr zé sé vel, to váb bá a gép jár mû -
fenn tar tó te vé keny ség gel kap cso la tos egyes köz le ke dé si ha tó sá gi el já rá sok
díj ár ól  szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM ren de let.

9 A sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá -
ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény.

10 A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 44/A.  §.

A tachográf kártya kiadását megelõzõ ellenõrzés
és adatkezelés

9.  §

(1) A kár tya ki adá si el já rás meg kez dé se kor a kár tya ki -
bo csá tó ha tó ság a be mu ta tott ok má nyok, a (3) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott kár tya nyil ván tar tás, va la mint a tag ál la -
mok köz ti elekt ro ni kus kap cso lat út ján el len õr zi, hogy

a) a ké rel me zõ ré szé rõl fenn áll nak-e a 3821/85/EGK
ta ná csi ren de let ben a ta cho gráf kár tya ki adá sá hoz meg ha -
tá ro zott fel té te lek,

b) a ké rel me zõ ré szé re ad tak-e már ki azo nos tí pu sú ta -
cho gráf kár tyát,

c) a gép jár mû ve ze tõi kár tyát ké rel me zõ sze mély szo ká -
sos tar tóz ko dá si he lye a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
van-e,

d) a gép jár mû ve ze tõi kár tyát ké rel me zõ sze mély
 végez-e 3820/85/EGK ta ná csi ren de let ha tá lya alá tar to zó
te vé keny sé get.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sü -
lé se ese tén ren del he tõ ek a ta cho gráf kár tyá hoz az elekt ro -
ni kus biz ton sá gi kó dok, va la mint ezt kö ve tõ en ál lít ha tó
elõ a meg sze mé lye sí tett ta cho gráf kár tya.

(3) A meg sze mé lye sí tett kár tyák ada ta i ról, va la mint a
kap cso ló dó elekt ro ni kus biz ton sá gi ada tok ról a kár tya ki -
bo csá tó ha tó ság nyil ván tar tást ve zet (a to váb bi ak ban: kár -
tya nyil ván tar tás). A kár tya nyil ván tar tás ban a ki adott ta -
cho gráf kár tyán rög zí tett ada to kat kár tya tí pu son ként kü -
lön adat ál lo mány ban kell rög zí te ni.

(4) A kár tya nyil ván tar tás ból adat szol gál ta tás – csak a
ha tó sá gi fel ada tá nak el lá tá sá hoz szük sé ges ada tok ra ki ter -
je dõ en – jog sza bály ban er re fel ha tal ma zott szer ve zet szá -
má ra tel je sít he tõ.

A tachográf kártya kiadása

10.  §

(1) A meg sze mé lye sí tett, elõ ál lí tott és nyil ván tar tás ba
vett ta cho gráf kár tya, va la mint a sze mé lyes azo no sí tó kód
– a ké rel me zõ vá lasz tá sa sze rint – sze mé lye sen a kár tya ki -
bo csá tó ha tó ság hi va ta li he lyi sé gé ben ve he tõ át, il le tõ leg
pos tai úton kü lön-kü lön hi va ta los irat ként to váb bít ha tó.

(2) A mû hely kár tyát, va la mint az el len õri kár tyát a di gi -
tá lis ta cho gráf mû hely, il le tõ leg az el len õrt fog lal koz ta tó
el len õr zõ szerv ré szé re kell pos tai úton to váb bí ta ni. A mû -
hely kár tyá hoz tar to zó sze mé lyes azo no sí tó kód ki zá ró lag
a kár tya tu laj do nos ré szé re ad ha tó át, il le tõ leg pos táz ha tó.
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A tachográf kártya érvénytelenítése, cseréje, pótlása,
visszavonása

11.  §

(1) A 6.  § (8) be kez dé sé nek a) pont ja ese té ben a ta cho -
gráf kár tya tu laj do no sá nak a be je len té se alap ján a kár tya -
ki bo csá tó ha tó ság a ta cho gráf kár tyát ha tá ro zat tal ér vény -
te le ní ti és an nak té nyét a nyil ván tar tás ba be jegy zi.

(2) A kár tya nyil ván tar tás ból meg ál la pít ha tó kár tya tu -
laj do nos ké rel me alap ján a kár tya ki bo csá tó ha tó ság – az
a)–c) pon tok ese té ben a 7–10.  §-ban fog lal tak is mé telt al -
kal ma zá sá val, a kár tya nyil ván tar tás ban rög zí tett ada tok
fel hasz ná lá sá val – a ko ráb ban ki adott ta cho gráf kár tya he -
lyett új ta cho gráf kár tyát ad ki, amennyi ben:

a) az el ve szett, el lop ták vagy meg sem mi sült,
b) va la mely ok ból a ta cho gráf kár tya mû kö dés kép te -

len né vált,
c) an nak ér vé nyes sé gi ide je le járt,
d) a kár tya tu laj do nos szo ká sos tar tóz ko dá si he lye a

Ma gyar Köz tár sa ság te rü le te lett.

(3) A (2) be kez dés b) és c) pont ja ese té ben a kár tya cse re
ké re lem hez csa tol ni kell a ko ráb ban ki adott ta cho gráf kár -
tyát, me lyet a kár tya ki bo csá tó ha tó ság vissza von.

(4) A (2) be kez dés d) pont ja alap ján in dult el já rás so rán
az új ta cho gráf kár tya át vé te le kor a kül föl di ha tó ság ál tal
ki bo csá tott ta cho gráf kár tyát be kell von ni, me lyet a be vo -
nás oká nak meg je lö lé sé vel a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let hez 
to váb bi in téz ke dés cél já ból meg kell kül de ni.

(5) Az el len õr zõ szerv tag ja a ta cho gráf kár tyát a hely -
szí nen el ve szi, ha az el len õr zés so rán an nak gya nú ja me rül 
fel, hogy

a) a ta cho gráf kár tyát meg ha mi sí tot ták,
b) a kár tya bir to kos nem a ré szé re ki adott ta cho gráf kár -

tyát hasz nál ja,
c) a kár tya tu laj do no sa a ta cho gráf kár tyát a va ló ság nak 

meg nem fe le lõ nyi lat ko zat, il le tõ leg ha mi sí tott ok má nyok 
alap ján kap ta.

(6) Az (5) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott gya nút
meg ala poz za, ha

a) a ta cho gráf kár tyán vagy an nak elekt ro ni kus tá ro ló
egy sé gén ja ví tás, tör lés vagy más il le ték te len be avat ko zás
je lei ész lel he tõ ek,

b) a ta cho gráf kár tya anya ga, ki vi te le a va ló di tól el tér,
c) a nyil ván tar tás sze rint a ta cho gráf kár tya ki adá sá ra

nem ke rült sor.

(7) Az el len õr zõ szerv tag ja a ta cho gráf kár tya el vé te lé -
rõl át vé te li el is mer vényt ad, mely tar tal maz za az el vé tel
e ren de let ben meg ha tá ro zott jog alap ját.

(8) A hely szí nen el vett ta cho gráf kár tyát, va la mint az
in téz ke dés rõl ké szült je len tés egy pél dá nyát az el len õr zõ
szerv há rom mun ka na pon be lül a kár tya ki bo csá tó ha tó ság -
nak, kül föl di ha tó ság ál tal ki bo csá tott kár tya ese té ben a
Köz le ke dé si Fõ fel ügye let nek meg kül di.

(9) A (4) be kez dés alap ján be vont ta cho gráf kár tyát a
Köz le ke dé si Fõ fel ügye let a ta cho gráf kár tyát ki adó tag ál -
lam il le té kes ha tó sá gá nak – a be vo nás oká nak meg je lö lé -
sé vel – meg kül di.

(10) Az (5) be kez dés b) pont ját ak kor kell al kal maz ni,
ha a ta cho gráf kár tya jo go sí tott ja nincs a hely szí nen. Eb -
ben az eset ben az el vett ta cho gráf kár tya csak a kár tya tu -
laj do nos nak ad ha tó vissza.

(11) A vissza vont ta cho gráf kár tyát a kár tya ki bo csá tó
ha tó ság egy nap tá ri év vel a le adást kö ve tõ en se lej te zi és a
kár tya tu laj do nos ra vo nat ko zó ada to kat a kár tya nyil ván tar -
tás ban a kár tya ere de ti ér vé nyes sé gi ide jét kö ve tõ 5 évig
meg õr zi.

A mûhelykártya kiadása, használata
és nyilvántartása

12.  §

(1) Mû hely kár tya an nak a sze mély nek ad ha tó ki, aki a
gép jár mû fenn tar tó te vé keny ség vég zé sé nek sze mé lyi és
do lo gi fel té te le i rõl  szóló kü lön jog sza bály ban fog lal tak
alap ján:

a) meg fe lel a te vé keny ség vég zé sé hez meg ha tá ro zott
sze mé lyi fel té te lek nek, va la mint tel je sí ti az 5.  § (3) és
(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott to váb bi kép zett sé gi kö -
ve tel mé nye ket,

b) a te rü le ti leg il le té kes me gyei (fõ vá ro si) Köz le ke dé si
Fel ügye let ál tal nyil ván tar tás ba vett di gi tá lis ta cho gráf
mû hely ben a di gi tá lis ta cho grá fok ja ví tá sá nak fel ada tát el -
lát ja.

(2) A mû hely kár tya ki adá sa irán ti ké rel men a di gi tá lis
ta cho gráf mû hely ve ze tõ jé nek nyi lat koz nia kell az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sü lé sé rõl.

(3) A kár tya ki bo csá tó ha tó ság a kár tya nyil ván tar tás ban
a mû hely kár tyák ada tai alap ján – a Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let út ján – tel je sí ti a 3821/85/EGK ta ná csi ren de let
12. cikk (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tá si 
kö te le zett sé get.

(4) A di gi tá lis ta cho gráf mû hely ve ze tõ je kö te les gon -
dos kod ni ar ról, hogy:

a) a mû hely kár tyát a di gi tá lis ta cho gráf mû hely ben a
gép jár mû fenn tar tó te vé keny ség sze mé lyi és do lo gi fel té te -
le i rõl  szóló kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don az
il le ték te len hoz zá fé rés el len véd ve tá rol ják,

b) a mû hely kár tyát ki zá ró lag a tu laj do no sa  birtokol -
hassa,

c) a mû hely kár tyát a kár tya ki bo csá tó ha tó ság nál le ad -
ják, amennyi ben

1. a di gi tá lis ta cho gráf mû hely e te vé keny sé gét meg -
szün te ti,



2. az el len õr zõ szerv a di gi tá lis ta cho gráf mû hely el -
len õr zé se alap ján a te vé keny ség vég zé sét át me ne -
ti leg meg til tot ta,

3. a mû hely kár tya tu laj do no sá nak a di gi tá lis
 tachográf mû hely ben foly ta tott te vé keny sé ge
meg szû nik.

(5) A mû hely kár tyát ki zá ró lag an nak tu laj do no sa sze -
mé lye sen – a ta cho grá fok ról  szóló kö zös sé gi ren de let ben,
va la mint az e ren de let ben meg ha tá ro zott elõ írá sok be tar tá -
sá val – hasz nál hat ja. A mû hely kár tya a kár tya tu laj do nost
fog lal koz ta tó di gi tá lis ta cho gráf mû hely ben, to váb bá – an -
nak meg bí zá sa alap ján, a me gyei (fõ vá ro si) Köz le ke dé si
Fel ügye let hez tör té nõ elõ ze tes be je len tés ese tén – más ta -
cho gráf mû hely ben hasz nál ha tó.

(6) A di gi tá lis ta cho gráf ál tal gyûj tött és tá rolt va la -
mennyi olyan ada tot, amely a ta cho gráf ja ví tá sa so rán eset -
le ge sen meg sem mi sül het, a ja ví tás meg kez dé se elõtt az
ada tok meg õr zé se, il le tõ leg a ja ví tás utá ni vissza töl té se
cél já ból le kell töl te ni (a to váb bi ak ban: le töl tött ada tok).
A le töl tött ada to kat a di gi tá lis ta cho gráf mû hely 2 évig
 köteles meg õriz ni. A le töl tött ada tok ki zá ró lag a jár mû
üzem ben tar tó ja, va la mint az el len õr zõ szerv szá má ra ad -
ha tó ak át.

(7) A le töl tött sze mé lyes ada to kat a sze mé lyes ada tok
vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló
tör vény ben11 fog lal tak meg tar tá sá val kell ke zel ni. A to -
váb bi le töl tött ada to kat üz le ti ti tok ként kell ke zel ni.

(8) A (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat le töl -
tés-vissza töl tés meg hi ú su lá sa ese té ben en nek té nyé rõl a
mû hely – jegy zõ könyv fel vé te le és meg kül dé se mel lett –
15 mun ka na pon be lül ér te sí ti a kár tya ki bo csá tó ha tó sá got,
va la mint a jár mû üzem ben tar tó ját.

A digitális tachográf mûhely ellenõrzése

13.  §

(1) A kár tya ki bo csá tó ha tó ság a gép jár mû fenn tar tó te -
vé keny ség sze mé lyi és do lo gi fel té te le i rõl  szóló kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott el len õr zé sei so rán ki e mel ten el -
len õr zi a di gi tá lis ta cho gráf mû hely te vé keny sé gét és ezen
be lül a mû hely kár tya jog sze rû hasz ná la tát.

(2) A mû hely kár tya jo go su lat lan hasz ná la ta, il le tõ leg a
mû hely kár tya meg ha mi sí tá sá nak ala pos gya nú ja ese tén a
kár tya ki bo csá tó ha tó ság:

a) a kár tya hasz ná ló ja el len sza bály sér té si el já rást kez -
de mé nyez,

b) is mét lõ dõ, il le tõ leg a ta cho gráf mû hely ve ze tõ jé nek
fel ró ha tó eset ben a di gi tá lis ta cho gráf mû hely te vé keny sé -
gét egy évig ter je dõ idõ re meg tilt hat ja.

11 A sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá -
ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény.

(3) A meg ha mi sí tott mû hely kár tyát az el len õr a hely szí -
nen el ve szi és a mû hely kár tya be vo ná sát kez de mé nyez ve
azt a kár tya ki bo csá tó ha tó ság hoz to váb bít ja.

Az ellenõri kártya kiadása és használata

14.  §

(1) A 3820/85/EGK ta ná csi ren de let ben fog lal tak el len -
õr zé sét vég zõ ha tó sá gok (a to váb bi ak ban: el len õr zõ szerv) 
fel adat kör ében köz úti, il let ve te lep he lyi el len õr zést vég zõ
sze mély (a to váb bi ak ban: el len õr) ré szé re az el len õri kár -
tyát az el len õrt fog lal koz ta tó el len õr zõ szerv kez de mé nye -
zé sé re ad ja ki a kár tya ki bo csá tó ha tó ság.

(2) Az el len õri kár tya ki adá sa kor – az el len õr zõ szerv és
a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let köz ti meg ál la po dás ese tén – az 
el len õrök ada ta i nak és kép má sá nak rög zí té sét az el len õrt
fog lal koz ta tó el len õr zõ szerv is el vé gez he ti.

(3) Az el len õr az el len õri kár tyát ki zá ró lag a fel adat kö -
ré be tar to zó el len õr zés so rán, sze mé lye sen hasz nál hat ja.

(4) Az el len õrt fog lal koz ta tó el len õr zõ szerv kö te les
gon dos kod ni ar ról, hogy:

a) a szol gá la ton kí vü li el len õr el len õri kár tyá ját il le ték -
te len hoz zá fé rés el len véd ve tá rol ják,

b) az el len õri kár tyát ki zá ró lag a tu laj do no sa bir to kol -
has sa,

c) az el len õri kár tyát a kár tya ki bo csá tó ha tó ság nál le -
ad ják, amennyi ben az el len õri kár tya tu laj do no sá nak az el -
len õri jog ál lá sa meg szû nik.

(5) Az el len õr zés alá vont gép jár mû ve ze tõ, il le tõ leg az
ál ta la ve ze tett gép jár mû üzem ben tar tó ja kö te les tûr ni és
ma ga tar tá sá val elõ se gí te ni az el len õr ál tal a jár mû vön és a
jár mû ve ze tõ fül ké jé ben vég zett – a 3821/85/EGK ta ná csi
ren de let ben fog lal tak meg tar tá sá nak vizs gá la tá ra irá nyu -
ló – el len õr zést, to váb bá en nek ke re té ben kü lö nö sen a di -
gi tá lis ta cho gráf ból az el len õri kár tya al kal ma zá sá val tör -
té nõ adat le töl tést.

(6) Az el len õri kár tyá val le töl tött ada to kat az el len õr és
az el len õrt fog lal koz ta tó el len õr zõ szerv ki zá ró lag a fel -
adat kö ré be tar to zó an ke zel he ti.

Záró rendelkezések

15.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A 7–14.  §-a 2006. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(3) Ez a ren de let a 2135/98/EK ta ná csi ren de let tel mó -
do sí tott, a köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü -
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lé kek rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i 3821/85/EGK ta ná csi
ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la -
pít ja meg.

16.  §

(1) A gép jár mû fenn tar tó te vé keny ség sze mé lyi és do lo -
gi fel té te le i rõl  szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM ren de let
(a to váb bi ak ban: GR.) 2.  §-a a kö vet ke zõ e)–h) pont tal
egé szül ki:

[A ren de let al kal ma zá sá ban]
„e) ta cho gráf: a köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net -

író ké szü lé kek rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i
3821/85/EGK ta ná csi ren de let (a to váb bi ak ban: a
3821/85/EGK ta ná csi ren de let) I. vagy I.B. mel lék le té ben
meg ha tá ro zott me net író ké szü lék, ide ért ve a meg fe le lõ
mû kö dé sé hez szük sé ges jár mû al kat ré sze ket és tar to zé ko -
kat is,

f) ana lóg ta cho gráf: a 3821/85/EGK ta ná csi ren de let
I. mel lék le té ben meg ha tá ro zott ki vi te lû ta cho gráf,

g) di gi tá lis ta cho gráf: a 3821/85/EGK ta ná csi ren de let
I.B. mel lék le té ben meg ha tá ro zott ki vi te lû ta cho gráf,

h) ak ti vá lás: a 3821/85/EGK ta ná csi ren de let I.B. mel -
lék le te I. fe je ze té nek a) pont já ban meg ha tá ro zott te vé -
keny ség, amely az 1. szá mú mel lék let 18. pont já ban a) és
d) al pont ja i ban meg ha tá ro zott te vé keny ség te kin te té ben
fel ké szült gép jár mû fenn tar tó szer ve zet nél (di gi tá lis ta cho -
gráf mû hely) vé gez he tõ.”

(2) A GR. 10.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) Az 1. szá mú mel lék let 18. pont já ban meg ha tá ro zott 
te vé keny sé gek hez kap cso ló dó ta nú sí tá si és elekt ro ni kus
adat ke ze lé si te vé keny sé get a di gi tá lis ta cho gráf ese té ben a 
3821/85/EGK ta ná csi ren de let ben, va la mint a ta cho grá -
fok ra vo nat ko zó kö zös sé gi ren de let vég re haj tá sá ról  szóló
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el té ré sek kel kell el vé -
gez ni.”

(3) A GR. 11.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja a kö vet ke -
zõ ed) al pont tal egé szül ki:

[A be je len tés nek tar tal maz nia kell:
e) az 1. szá mú mel lék let 18. pont já ban meg ha tá ro zott

gép jár mû fenn tar tó te vé keny ség ese té ben]
„ed) di gi tá lis ta cho gráf be épí té sét, üzem be he lye zé sét,

ak ti vá lá sát, il lesz té sét, el len õr zé sét vagy ja ví tá sát vég zõ
mû hely ese té ben a di gi tá lis ta cho gráf te kin te té ben az
ea)–ec) al pon tok ban fog lal ta kat kü lön is, va la mint a mû -
hely ben fog lal koz ta tott sze mé lyek ré szé re ki adott mû hely -
kár tyák azo no sí tó ada ta it,”

(4) A GR. 14.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„14.  § (1) Ez a ren de let a 2135/98/EK ta ná csi ren de let tel 
mó do sí tott, a köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké -
szü lé kek rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i 3821/85/EGK ta -

ná csi ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket
ál la pít ja meg.

(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jo gi ak tu sok nak va ló 
meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/53/EK irány -
el ve (2000. szep tem ber 18.) az el hasz ná ló dott jár mû vek -
rõl;

b) a Bi zott ság 2002/151/EK ha tá ro za ta (2002.  feb -
ruár 19.) az el hasz ná ló dott jár mû vek rõl  szóló 2000/53/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 5. cik ké nek (3) be -
kez dé se sze rint ki adott bon tá si iga zo lá sok mi ni mum kö ve -
tel mé nye i rõl.”

(5) A GR. 1. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(6) A GR. 3. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(7) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a gép jár mû fenn tar tó te vé keny ség sze mé lyi és  do -
logi fel té te le i rõl  szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 29/2004. (III. 12.) GKM ren de let
5.  §-a, 1. szá mú mel lék le té nek a GR. 1. szá mú  mellék -
letének 18. pont ját meg ál la pí tó ren del ke zé se, va la mint
2. szá mú mel lék le té nek 2. pont ja.

Dr. Sza nyi Ti bor s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz té ri u mi po li ti kai ál lam tit kár

1. számú melléklet
a 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelethez

A GR. 1. szá mú mel lék le té nek 18. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„18. Me net író, il let ve a hoz zá kap cso ló dó se bes ség kor -
lá to zó ké szü lék fel sze re lé se, ide ért ve:

a) a me net író be sze re lé se, üzem be he lye zé se, di gi tá lis
ta cho gráf ese té ben ak ti vá lá sa, to váb bá il lesz té se a gép jár -
mû höz,

b) idõ sza kos vizs gá lat be épí tett ál la pot ban,
c) ana lóg ta cho gráf ja ví tá sa:
ca) a bel sõ plom bák fel nyi tá sa nél kül,
cb) a ké szü lék bel sõ plom bá i nak fel nyi tá sá val,
d) di gi tá lis ta cho gráf ál tal rög zí tett ada tok le töl té se, va -

la mint az ada tok ke ze lé se.
Nem tar to zik az e pont ban meg ha tá ro zott te vé keny sé gi

kör be a di gi tá lis ta cho gráf ja ví tá sa, amely ki zá ró lag a ta -
cho gráf gyár tó ál tal tör té nõ kü lön fel jo go sí tás alap ján vé -
gez he tõ.

Elõ írt ké pe sí tés:
– au tó sze re lõ-, au tó vil la mos sá gi sze re lõ szak mun kás

vagy au tó elekt ro ni kai mû sze rész, il le tõ leg kö zép fo kú
vagy en nél ma ga sabb szak irá nyú ké pe sí tés,



– a ké szü lék(ek) gyár tó já nál vagy a ké szü lék gyár tó ha -
zai kép vi se le té nél, il le tõ leg a ké szü lék(ek) gyár tó já nak
egyet ér té sé vel a KFF ál tal szak mai kép zés vég zé sé re fel -
ha tal ma zott szer ve zet nél 3 év nél nem ré geb ben el vég zett
– szer ke ze ti, mû kö dé si, be sze re lé si és vizs gá la ti – szak tan -
fo lya mi kép zé sen (to vább kép zé sen) va ló ered mé nyes
rész vé tel iga zo lá sa,

– a hi te le sí tést he lyet te sí tõ mi nõ sí tést vég zõ gép jár mû -
fenn tar tó szer ve zet (sze mély) ese té ben az e te vé keny ség
vég zé sé re jo go sí tó szak tan fo lyam, to váb bá

– a di gi tá lis ta cho gráf ese té ben az a) és d) pon tok ban
meg ha tá ro zott te vé keny ség vég zé sé hez a ké szü lék gyár tó
ha zai kép vi se le te ál tal meg ha tá ro zott és a KFF ál tal jó vá -
ha gyott szak mai tar tal mú, a di gi tá lis ta cho grá fok ra vo nat -
ko zó to vább kép zé sen va ló ered mé nyes rész vé tel.”

2. számú melléklet
a 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelethez

A GR. 3. szá mú mel lék le té nek 15. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„15. A me net író, il let ve a se bes ség kor lá to zó ké szü lék
fel sze re lé se, vizs gá la ta

A te vé keny ség vég zé sé nek fel té te le:
a) hi deg pad lós, a gép jár mû höz hoz zá fér he tõ sé get biz -

to sí tó he lyi ség,
b) a gép jár mû vek al só ré sze i hez hoz zá fé rést biz to sí tó

sze re lõ ak na vagy eme lõ be ren de zés,
c) szi lárd bur ko la tú, leg alább 20 m hosszú és sík mé rõ -

sza kasz, vagy a ké szü lék il lesz té sé nek vizs gá la tá ra al kal -
mas, ka lib rál ha tó gör gõs pró ba pad,

d) a ké szü lék tí pus(ok) be sza bá lyo zá sá hoz, el len õr zé -
sé hez szük sé ges – ér vé nyes ka lib rá lá si bi zo nyít vánnyal
ren del ke zõ – mû sze rek,

e) a ké szü lék gyár tó ja, il le tõ leg a ké szü lék gyár tó ha zai
kép vi se le te ál tal – az egyes ké szü lék tí pu sok hoz – meg ha -
tá ro zott cél szer szá mok és to váb bi mé rõ ké szü lé kek,

f) a ké szü lék tí pus(ok) fel sze re lé sét, gép jár mû höz tör té -
nõ il lesz tés vég re haj tá sát, a be ren de zés ja ví tá sát, vizs gá la -
tát, va la mint a szük sé ges esz kö zök, vizs gá ló be ren de zé sek
meg je lö lé sét és hasz ná la tát tar tal ma zó – a be ren de zés
gyár tó ja vagy a ké szü lék gyár tó ha zai kép vi se le te ál tal biz -
to sí tott – mû sza ki elõ írá sok,

g) a vissza élés sze rû be avat ko zás el le ni vé de lem esz kö -
ze i nek biz to sí tá sa (ólom zár, plom ba jel, le pe csé te lés stb.).

A c)–f) pon tok ban elõ írt esz kö zök kö rét – az egyes ké -
szü lék tí pu sok hoz tar to zó an – a ké szü lék gyár tó já nak, il le -
tõ leg a ké szü lék gyár tó ha zai kép vi se le té nek a ja vas la ta
alap ján a KFF ha tá roz za meg és te szi köz zé a Köz le ke dé si
Ér te sí tõ ben.

Az 1. szá mú mel lék let 18. pont já nak a) és d) al pont ja i -
ban meg ha tá ro zott – me net író be sze re lés, üzem be he lye -
zés, di gi tá lis ta cho gráf ese té ben ak ti vá lás, to váb bá il lesz -
tés a gép jár mû höz, il le tõ leg a di gi tá lis ta cho gráf ál tal rög -

zí tett ada tok le töl té se, va la mint az ada tok ke ze lé se – te vé -
keny ség ese té ben:

– a kár tya ki bo csá tó ha tó ság gal köz vet len, két irá nyú
adat cse rét biz to sí tó in for ma ti kai kap cso lat biz to sí tá sa,

– a di gi tá lis ta cho gráf ada ta i nak ki ol va sá sá hoz, le töl té -
sé hez és tá ro lá sá hoz szük sé ges – a ta cho gráf gyár tó ál tal
meg ha tá ro zott funk ci ók el lá tá sát biz to sí tó – esz kö zök,

– a te vé keny sé get vég zõ sze mély ré szé re – a
3821/85/EGK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ról  szóló ren -
de let alap ján – ki adott, ér vé nyes mû hely kár tya,

– a mû hely kár tya biz ton sá gos tá ro lá sá hoz szük sé ges,
az il le ték te len hoz zá fé rést ki zá ró le mez szek rény, to váb bá

– a di gi tá lis ta cho gráf ról le töl tött ada tok – il le ték te len
hoz zá fé rést meg aka dá lyo zó mó don tör té nõ – tá ro lá sát biz -
to sí tó elekt ro ni kus esz kö zök.

A ta nú sí tá si kö te le zett ség az el vég zett mun ka le írá sá ra,
vizs gá la ti-, il lesz té si jegy zõ könyv ki ál lí tá sá ra és az elõ írá -
sok nak meg fe le lõ en a be sze re lé si táb la el he lye zé sé re ter -
jed ki.”

A gazdasági és közlekedési miniszter
125/2005. (XII. 29.) GKM

rendelete

a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról  szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról*

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dé se b) pont já nak 12. al pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a to váb bi ak ban: ER.)
15.  §-a (8) be kez dé sé nek szá mo zá sa (9) be kez dés re vál to -
zik és a § a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:

„(8) E ren de let al kal ma zá sá ban te lep he lyi el len õr zés -
nek mi nõ sül a (7) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint
be vont ok má nyok nak és ada tok nak az el len õr zõ szerv sa -
ját hi va ta lá ban el vég zett vizs gá la ta is.”

* A ren de let mel lék le tek kel tel jes szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2005. évi
172. szá má nak II. kö te te tar tal maz za.
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2.  §

A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a to váb bi ak ban: ER.)
31.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés
31.  § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jo gi ak tu sok nak

va ló meg fe le lést szol gál ja:
a) a Ta nács 70/156/EGK irány el ve (1970. feb ru ár 6.) a

gép ko csik és a pót ko csik tí pus-jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó
tag ál la mi jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, va la mint az azt 
mó do sí tó 98/91/EK, 2000/40/EK, 2004/3/EK,
2003/97/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi, to váb bá
2001/92/EK, 2001/116/EK, 2001/56/EK, 2001/85/EK,
2003/102/EK, 2004/78/EK, 2004/104/EK és 2005/49/EK
bi zott sá gi irány elv;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/24/EK irány -
el ve (2002. már ci us 18.) a mo tor ke rék pá rok és se géd mo to -
ros ke rék pá rok tí pus jó vá ha gyá sá ról és a 92/61/EGK irány -
elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó
2003/77/EK bi zott sá gi irány elv;

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/37/EK irány -
el ve (2003. má jus 26.) a me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti
trak to rok, azok pót ko csi ja i nak és cse rél he tõ von ta tott
mun ka gé pe i nek, be le ért ve ezek rend sze re it is, to váb bá al -
kat ré sze i nek és ön ál ló mû sza ki egy sé ge i nek tí pus jó vá ha -
gyá sá ról, va la mint a 74/150/EGK irány elv ha tá lyon kí vül
he lye zé sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó 2005/13/EK és
2005/67/EK bi zott sá gi irány elv;

d) a Ta nács 96/96/EK irány el ve (1997. feb ru ár 17.) a
gép ko csik és a pót ko csik mû sza ki fe lül vizs gá la tá ra vo nat -
ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, va la mint
az azt mó do sí tó 2001/9/EK, 2001/11/EK és 2003/27/EK
bi zott sá gi irány el vek;

e) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/30/EK irány -
el ve (2000. jú ni us 6.) a Kö zös ség te rü le tén köz le ke dõ ha -
szon gép jár mû vek köz úti mû sza ki el len õr zé sé rõl, va la mint 
az azt mó do sí tó 2003/26/EK bi zott sá gi irány elv;

f) a Ta nács 88/599/EGK irány el ve (1988. no vem -
ber 23.) a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes szo ci á lis jog -
sza bá lyok össze han go lá sá ról  szóló 3820/85/EGK ren de let 
és a köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé kek -
rõl  szóló 3821/85/EGK ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
egy sé ges el len õr zé si el já rás ról;

g) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/53/EK irány -
el ve (2000. szep tem ber 18.) 8. cik ké nek (3) és (4) be kez -
dé se az el hasz ná ló dott jár mû vek rõl;

h) a Bi zott ság 93/172/EGK ha tá ro za ta (1993. feb ru -
ár 22.) a köz úti szál lí tás ról  szóló 88/599/EGK ta ná csi
irány elv 6. cik ké ben elõ írt szab vá nyos for ma nyom tat vány
el ké szí té sé rõl;

i) a Bi zott ság 93/173/EGK ha tá ro za ta (1993. feb ru -
ár 22.) a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes szo ci á lis jog -
sza bá lyok össze han go lá sá ról  szóló 3820/85/EGK ta ná csi
ren de let 16. cik ké ben elõ írt for ma nyom tat vány ki dol go zá -
sá ról;

j) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1753/2000/EK ha -
tá ro za ta (2000. jú ni us 22.) az új sze mély gép ko csik át la gos
faj la gos CO2 ki bo csá tá sát el len õr zõ rend szer ki ala kí tá sá -
ról.”

3.  §

(1) Az ER. 5. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az ER. 10. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú
mel lék le te sze rint mó do sul.

(3) Az ER. A. Füg ge lé ke e ren de let 3. szá mú mel lék le te
sze rint mó do sul.

(4) Az ER. C. Füg ge lé ke e ren de let 4. szá mú mel lék le te
sze rint mó do sul.

4.  §

(1) Ez a ren de let 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jo gi ak tu sok nak va ló 
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Bi zott ság 2004/104/EK irány el ve (2004. ok tó -
ber 14.) a gép jár mû vek ben je lent ke zõ rá dió frek ven ci ás in -
ter fe ren ci á ra (elekt ro mág ne ses kom pa ti bi li tás ra)  vonat -
kozó 72/245/EGK ta ná csi irány elv mû sza ki fej lõ dés hez
iga zí tá sá ról, és a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik tí pus-jó vá -
ha gyá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl 
 szóló 70/156/EGK irány elv mó do sí tá sá ról;

b) a Bi zott ság 2005/13/EK irány el ve (2005. feb ru -
ár 21.) a me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok haj tá sá ra
szánt mo to rok gáz- és szi lárd hal maz ál la po tú szennye zõ -
anyag-ki bo csá tá sá val kap cso la tos 2000/25/EK eu ró pai
par la men ti és a ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról, va la mint a
me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok tí pus jó vá ha gyá -
sá val kap cso la tos 2003/37/EK eu ró pai par la men ti és a ta -
ná csi irány elv I. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról;

c) a Bi zott ság 2005/49/EK irány el ve (2005. jú li us 25.)
a gép jár mû vek ben je lent ke zõ rá dió za va rok ra (elekt ro mág -
ne ses össze fér he tõ ség re) vo nat ko zó 72/245/EGK ta ná csi
irány elv nek, va la mint a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik tí -
pus jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö -
ze lí té sé rõl  szóló 70/156/EGK irány elv nek a mû sza ki fej lõ -
dés hez va ló iga zí tá suk ér de ké ben tör té nõ mó do sí tá sá ról;

d) a Bi zott ság 2005/67/EK irány el ve (2005. ok tó -
ber 18.) a me zõ gaz da sá gi- vagy er dé sze ti trak to rok al kal -
mas sá té te lük ér de ké ben va ló tí pus jó vá ha gyá sá ra vo nat -
ko zó an a 86/298/EGK ta ná csi irány elv I. és II. mel lék le té -
nek, a 87/402/EGK ta ná csi irány elv I. és II. mel lék le té nek
és a 2003/37/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv I.,
II. és III. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról.



(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról ren del -
ke zõ 14/1999. (IV. 28.) KHVM ren de let 1. szá mú mel lék -
let IV. fe je ze te 4.1. pont já nak b) és c) al pont ja.

Dr. Kó ka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter
126/2005. (XII. 29.) GKM

rendelete
a közúti jármûvek forgalomba helyezésének

és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról*

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  §-ának (3) be kez dé se b) pont já nak 11. al pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for ga -
lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a to váb bi ak ban: MR.)
74.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(4) A gáz üze mû jár mû gáz tar tá lyá nak:
a) sé rü lés men tes nek kell len nie,
b) ren del kez nie kell:
ba) jó vá ha gyá si jel lel, ame lyet a gáz tar tály adat táb lá -

ján a gyár tó – 10 év nél nem ré geb ben el vég zett – be ütés sel
iga zolt, vagy

bb) ,,Meg fe le lõ sé gi Ta nú sít vánnyal”, vagy „Ta nú sít -
vánnyal”, ame lyet a mû sza ki biz ton sá gi ha tó ság5 te rü le ti
szer ve adott ki a tar tály hoz, to váb bá

c) a gyár tá sá tól el telt idõ nem ha lad hat ja meg:
ca) csepp fo lyós gáz-tar tály ese té ben a 15 évet,
cb) sû rí tett gáz és egyéb gáz tar tály ese té ben a gyár tó ál -

tal meg ha tá ro zott idõ tar ta mot, il le tõ leg en nek hi á nyá ban a
20 évet.

5 Je len leg Mû sza ki Biz ton sá gi Fel ügye lõ ség.”

* A ren de let mel lék le tek kel tel jes szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2005. évi
172. szá má nak II. kö te te tar tal maz za.

2.  §

(1) Az MR. 120.  §-ának 10. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„10. a Ta nács 72/245/EGK irány el ve (1972. jú ni us 20.)
a gép jár mû vek kül sõ gyúj tá sú mo tor jai ál tal elõ idé zett rá -
dió za va rok szû ré sé re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok
kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó 89/491/EGK,
95/54/EK, 2004/104/EK és 2005/49/EK bi zott sá gi irány -
el vek;”

(2) Az MR. 120.  §-ának 11. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„11. a Ta nács 72/306/EGK irány el ve (1972. au gusz -
tus 2.) a jár mû vek ben hasz nált dí zel mo to rok szennye zõ -
anyag-ki bo csá tá sa el le ni in téz ke dé sek re vo nat ko zó tag ál -
la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó
89/491/EGK, 97/20/EK és 2005/21/EK bi zott sá gi irány el -
vek;”

(3) Az MR. 120.  §-ának 45. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„45. a Ta nács 92/23/EGK irány el ve (1992. már ci us 31.)
a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik gu mi ab ron csa i ról és azok
fel sze re lé sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó 2001/43/EK eu -
ró pai par la men ti és ta ná csi, és 2005/11/EK bi zott sá gi
irány el vek;”

(4) Az MR. 120.  §-ának 85. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„85. a Ta nács 86/298/EGK irány el ve (1986. má jus 26.)
a kes keny nyom tá vú ke re kes me zõ gaz da sá gi és er dé sze ti
trak to rok há tul fel sze relt, bo ru lás ha tá sa el le ni vé dõ szer -
ke ze te i rõl, va la mint az azt mó do sí tó 89/682/EGK ta ná csi
és 2000/19/EK bi zott sá gi irány el vek; to váb bá a
86/298/EGK ta ná csi irány elv I. és II. mel lék le tét mó do sí tó
2005/67/EK bi zott sá gi irány elv;”

(5) Az MR. 120.  §-ának 87. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„87. a Ta nács 87/402/EGK irány el ve (1987. jú ni us 26.)
a kes keny nyom tá vú ke re kes me zõ gaz da sá gi és er dé sze ti
trak to rok ve ze tõ ülés elé sze relt, bo ru lás ha tá sa el le ni vé -
dõ szer ke ze te i rõl, va la mint az azt mó do sí tó 89/681/EGK
ta ná csi, és 2000/22/EK bi zott sá gi irány el vek, to váb bá a
87/402/EGK ta ná csi irány elv I. és II. mel lék le tét mó do sí tó
2005/67/EK bi zott sá gi irány elv;”

(6) Az MR. 120.  §-ának 94. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„94. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/25/EK
irány el ve (2000. má jus 22.) a me zõ gaz da sá gi vagy er dé -
sze ti trak to rok haj tá sá ra szánt mo to rok gáz- és szi lárd hal -
maz ál la po tú szennye zõ anyag-ki bo csá tá sa el le ni in téz ke -
dés rõl, va la mint a 74/150/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá -
sá ról, va la mint az azt mó do sí tó 2005/13/EK bi zott sá gi
irány elv;”
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(7) Az MR. 120.  §-ának 98. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„98. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/53/EK
irány el ve (2000. szep tem ber 18.) az el hasz ná ló dott jár mû -
vek rõl, 4. cikk (2) be kez dés, 8. cikk (1) be kez dés és a
II. mel lék let, va la mint az azt mó do sí tó 2002/525/EK és
2005/438/EK bi zott sá gi, to váb bá 2005/673/EK ta ná csi ha -
tá ro zat (2005. szep tem ber 20.);”

3.  §

(1) Az MR. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
1. szá mú mel lék le te lép.

(2) Az MR. 7/A. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
2. szá mú mel lék le te lép.

(3) Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/10. szá mú mel lék le te
he lyé be e ren de let 3. szá mú mel lék le te lép.

(4) Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/11. szá mú mel lék le te
he lyé be e ren de let 4. szá mú mel lék le te lép.

(5) Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/46. szá mú mel lék le te
he lyé be e ren de let 5. szá mú mel lék le te lép.

(6) Az MR. C. Füg ge lé ké nek C/12. szá mú mel lék le te
e ren de let 6. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

(7) Az MR. C. Füg ge lé ké nek C/20. szá mú mel lék le te
e ren de let 7. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

(8) Az MR. C. Füg ge lé ké nek C/22. szá mú mel lék le te
e ren de let 8. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ki vé te lé vel – 2006. ja -
nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A 3.  § (4) be kez dé se, va la mint a 4. szá mú mel lék let
2006. már ci us 1-jén lép ha tály ba.

(3) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jo gi ak tu sok nak va ló 
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Bi zott ság 2004/104/EK irány el ve (2004. ok tó -
ber 14.) a gép jár mû vek ben je lent ke zõ rá dió frek ven ci ás in -
ter fe ren ci á ra (elekt ro mág ne ses kom pa ti bi li tás ra) vo nat ko -
zó 72/245/EGK ta ná csi irány elv mû sza ki fej lõ dés hez iga -
zí tá sá ról, és a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik tí pus-jó vá ha -
gyá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl
 szóló 70/156/EGK irány elv mó do sí tá sá ról;

b) a Bi zott ság 2005/11/EK irány el ve (2005. feb ru -
ár 16.) a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik gu mi ab ron csa i ról és
azok fel sze re lé sé rõl  szóló 92/23/EGK ta ná csi irány elv nek
a mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tá sá ról;

c) a Bi zott ság 2005/13/EK irány el ve (2005. feb ru -
ár 21.) a me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok haj tá sá ra
szánt mo to rok gáz- és szi lárd hal maz ál la po tú szennye zõ -
anyag-ki bo csá tá sá val kap cso la tos 2000/25/EK eu ró pai
par la men ti és a ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról, va la mint a
me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok tí pus jó vá ha gyá -
sá val kap cso la tos 2003/37/EK eu ró pai par la men ti és a ta -
ná csi irány elv I. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról;

d) a Bi zott ság 2005/21/EK irány el ve (2005. már ci us 7.) 
a jár mû vek ben hasz nált dí zel mo to rok szennye zõ anyag-ki -
bo csá tá sa el le ni in téz ke dé sek re vo nat ko zó tag ál la mi jog -
sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 72/306/EGK ta ná csi irány -
elv nek a mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tá sá ról;

e) a Bi zott ság 2005/49/EK irány el ve (2005. jú li us 25.)
a gép jár mû vek ben je lent ke zõ rá dió za va rok ra (elekt ro mág -
ne ses össze fér he tõ ség re) vo nat ko zó 72/245/EGK ta ná csi
irány elv nek, va la mint a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik tí -
pus jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö -
ze lí té sé rõl  szóló 70/156/EGK irány elv nek a mû sza ki fej lõ -
dés hez va ló iga zí tá suk ér de ké ben tör té nõ mó do sí tá sá ról;

f) a Bi zott ság 2005/67/EK irány el ve (2005. ok tó -
ber 18.) a me zõ gaz da sá gi- vagy er dé sze ti trak to rok al kal -
mas sá té te lük ér de ké ben va ló tí pus jó vá ha gyá sá ra vo nat -
ko zó an a 86/298/EGK ta ná csi irány elv I. és II. mel lék le té -
nek, a 87/402/EGK ta ná csi irány elv I. és II. mel lék le té nek
és a 2003/37/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv I.,
II. és III. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról;

g) a Ta nács 2005/673/EK ha tá ro za ta (2005. szep tem -
ber 20.) az el hasz ná ló dott jár mû vek rõl  szóló 2000/53/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv II. mel lék le té nek
mó do sí tá sá ról.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for -
ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló:

a) 12/2000. (V. 24.) KHVM ren de let A. füg ge lé ké nek
A/10., A/11. és A/46. mel lék le te, és C. füg ge lé ké nek
C/12., C/20. és C/22. mel lék le te;

b) 44/2001. (XII. 18.) Kö VIM ren de let 26. szá mú mel -
lék le te (C/12. mod) és 31. szá mú mel lék le te II. ré szé nek
3.2. és 5. pont ja, va la mint a 32. szá mú mel lék le te II. ré szé -
nek 3.2. és 5. pont ja;

c) 40/2002. (XII. 28.) GKM ren de let 6. szá mú mel lék -
le te;

d) 35/2004. (III. 30.) GKM ren de let 5.  §-ának (2) be -
kez dé se és 3. szá mú mel lék le te;

e) 84/2005. (X. 11.) GKM ren de let 4.  §-ának 10., 11.,
45., 85., 87., 94. és 98. pont ja, 5.  §-ának (1) be kez dé se, va -
la mint 1. szá mú mel lék le te.

Dr. Kó ka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter



Jog sza bály mu ta tó

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
jog sza bály-elõ ké szí té si fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó,

il let ve a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel
együt te sen ki adott vagy a gaz da sá gi és köz le ke dé si
mi nisz ter fel adat kö rét érin tõ egyéb jog sza bá lyok

(Ma gyar Köz löny 2005. évi 162–173. szá ma)

A)

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
jog sza bály-elõ ké szí té si fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó

egyéb jog sza bá lyok

2005. évi CLXIV. tör vény a ke res ke de lem rõl (Ma gyar
Köz löny 168. szám 11008. ol dal)

2005. évi CLXXXV. tör vény a vil la mos ener gi á ról
szó ló 2001. évi CX. tör vény mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz -
löny 172. szám 12290. oldal)

288/2005. (XII. 21.) Korm. ren de let a Ma gyar Köz tár -
sa ság Kor má nya és Mon gó lia Kor má nya kö zöt ti gaz da sá gi 
együtt mû kö dés rõl szó ló meg ál la po dás ki hir de té sé rõl (Ma -
gyar Köz löny 165. szám 10273. oldal)

297/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let a Ma gyar Ke res -
ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ról (Ma gyar Köz löny 167.
szám 10924. oldal)

298/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let a Ma gyar Ke res -
ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ha tó sá gi jog kö re i vel
össze füg gõ egyes ren de le tek mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz -
löny 167. szám 10929. oldal)

301/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let a ha di tech ni kai
ter mé kek gyár tá sa és a ha di tech ni kai szol gál ta tá sok nyúj -
tá sa en ge dé lye zé sé nek rész le tes sza bá lya i ról (Ma gyar
Közlöny 167. szám 10935. oldal)

309/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let a mé rés ügy rõl
szó ló 1991. évi XLV. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló
127/1991. (X. 9.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar
Köz löny 168. szám 11067. oldal)

324/2005. (XII. 28.) Korm. ren de let a Ma gyar Nép -
köz tár sa ság Kor má nya és a Mon gol Nép köz tár sa ság Kor -
má nya kö zött 1984. szep tem ber 14-én, Ulan Ba tor ban alá -
írt, a Mon gol Nép köz tár sa ság ban lé võ Ca gan Da va-i wolf -
ram érc-le lõ hely le mû ve lé sé ben va ló együtt mû kö dés rõl
szó ló egyez mény meg szün te té sé rõl szó ló jegy zõ könyv kö -
te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re adott fel ha tal ma zás ról és
kihirdetésérõl (Magyar Közlöny 171. szám 12132. oldal)

336/2005. (XII. 30.) Korm. ren de let a szén ipa ri szer -
ke zet át ala kí tá si tá mo ga tás meg ha tá ro zá sá nak és  kezelé -
sének rész le tes sza bá lya i ról (Ma gyar Köz löny 173. szám
12488. ol dal)

105/2005. (XII. 19.) GKM ren de let a föld gáz ár sza bá -
lyo zá sá nak ke re te i rõl (Ma gyar Köz löny 163. szám 10098.
ol dal)

106/2005. (XII. 19.) GKM ren de let a ked vez mé nyes
gáz el lá tás igény be vé te lé rõl szó ló 50/2003. (VIII. 14.)
GKM ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 163. szám
10104. ol dal)

107/2005. (XII. 19.) GKM ren de let a föld gáz rend -
szer hasz ná la ti dí jak meg ál la pí tá sá ról szó ló 70/2003.
(X. 28.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny
163. szám 10106. oldal)

108/2005. (XII. 19.) GKM ren de let a föld gáz köz üze -
mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szó ló 96/2003. (XII. 18.)
GKM ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 163. szám
10108. oldal)

111/2005. (XII. 23.) GKM ren de let a köz üze mi cél ra
és el osz tó há ló za ti vesz te ség pót lá sá ra ér té ke sí tett vil la -
mos ener gia ár sza bá lyo zá sá ról, va la mint a köz üze mi vil la -
mos ener gia nagy ke res ke dõ ál tal ha tó sá gi áron ér té ke sí tett
vil la mos ener gia ára i nak meg ál la pí tá sá ról szó ló 4/2005.
(I. 21.) GKM ren de let módosításáról (Magyar Közlöny
167. szám 10947. oldal)

112/2005. (XII. 23.) GKM ren de let az át vé te li kö te le -
zett ség alá esõ vil la mos ener gia át vé te lé nek sza bá lya i ról
és ára i nak meg ál la pí tá sá ról szó ló 56/2002. (XII. 29.)
GKM ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Közlöny 167. szám
10947. oldal)

113/2005. (XII. 23.) GKM ren de let a vil la mos ener -
gia-el lá tás ban al kal ma zott ál ta lá nos rend szer hasz ná la ti dí -
jak meg ál la pí tá sá ról szó ló 57/2002. (XII. 29.) GKM ren -
de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Közlöny 167. szám 10949.
oldal)

114/2005. (XII. 23.) GKM ren de let a nem la kos sá gi
köz üze mi fo gyasz tók ré szé re a köz üze mi szol gál ta tó ál tal
szol gál ta tott vil la mos ener gia árá nak meg ál la pí tá sá ról
szó ló 59/2002. (XII. 29.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról
(Ma gyar Közlöny 167. szám 10952. oldal)

117/2005. (XII. 27.) GKM ren de let a Gaz da sá gi Mi -
nisz té ri um vál lal ko zá si cél elõ irány za ta i nak sza bá lyo zá sá -
ról szó ló 1/2001. (I. 5.) GM ren de let mó do sí tá sá ról (Ma -
gyar Közlöny 170. szám 12028. oldal)

118/2005. (XII. 27.) GKM ren de let a föld gáz el lá tás -
ban mû sza ki biz ton sá gi szem pont ból je len tõs mun ka kö rök 
be töl té sé hez szük sé ges szak mai ké pe sí tés rõl és gya kor lat -
ról szó ló 12/2004. (II. 13.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról
(Ma gyar Köz löny 170. szám 12029. ol dal)

127/2005. (XII. 29.) GKM ren de let a Ma gyar Ke res -
ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ha tó sá gi jog kö re i vel
össze füg gõ egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról
(Ma gyar Köz löny 172. szám 12452. ol dal)
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128/2005. (XII. 29.) GKM ren de let a Ma gyar Ke res -
ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ve szé lyes ipa ri üze mek re
vo nat ko zó szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá nak ki adá sá val kap -
cso la tos el já rá sa i ról, va la mint a ve szé lyes  tevékenysé -
gekkel össze füg gõ adat köz lé si és be je len té si kö te lezett sé -
gek rõl (Magyar Közlöny 172. szám 12458. oldal)

129/2005. (XII. 29.) GKM ren de let a Ma gyar Ke res -
ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal egyes mû sza ki biz ton sá gi
köz igaz ga tá si el já rá sa i nak és igaz ga tá si jel le gû szol gál ta -
tá sa i nak dí ja i ról (Magyar Közlöny 172. szám 12461.
oldal)

C)

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat kö rét érin tõ 
egyéb jog sza bá lyok

303/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let a Ma gyar Ex port -
hi tel Biz to sí tó Rész vény tár sa ság ál tal a köz pon ti költ ség -
ve tés ter hé re, a Kor mány kész fi ze tõ ke zes sé ge mel lett vál -
lal ha tó nem-pi ac ké pes koc ká za tú biz to sí tá sok fel té te le i rõl
szó ló 312/2001. (XII. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
(Magyar Közlöny 168. szám 11035. oldal)

304/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let a Ma gyar Ex -
port-Im port Bank Rész vény tár sa ság ka mat ki egyen lí té si
rend sze ré rõl szó ló 85/1998. (V. 6.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 168. szám 11042. oldal)

63/2005. (XII. 22.) BM ren de let a köz úti köz le ke dé si
igaz ga tá si fel ada tok ról, a köz úti köz le ke dé si ok má nyok
ki adá sá ról és vissza vo ná sá ról szó ló 35/2000. (XI. 30.)
BM ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Közlöny 166. szám
10512. oldal)

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1124/2005. (XII. 20.) Korm.

határozata
a Bérlakás Program elindításáról

és a „Sikeres Magyarországért” Bérlakás
Hitelprogram meghirdetésérõl

A bér la kás ál lo mány ará nyá nak bõ ví té se, a fi a ta lok és
az ala csony jö ve del mû ek bér la kás hoz – ez ál tal ön ál ló la -
kás hoz – ju tá sa esé lyé nek nö ve lé se, a szo ci á li san hát rá -
nyos hely ze tû vagy a la kás ter he i ket ne he zen fi zet ni tu dó,
de la kás tu laj don nal ren del ke zõ csa lá dok lak ha tá si hely ze -

té nek ja ví tá sa, a gaz da ság ver seny ké pes sé gét erõ sí tõ, a
mun ka erõ sza bad áram lá sát ösz tön zõ bér la kás ál lo mány
nö ve lé se és az idõs ko rú ak, nyug dí ja sok élet hely ze té nek
ja ví tá sa ér de ké ben a Kor mány:

1. Meg hir de ti a Bér la kás Prog ram új ele me ként az ön -
kor mány za tok szá má ra a „Si ke res Ma gyar or szá gért” Bér -
la kás Hi tel prog ra mot. A hi tel prog ram ke re té ben fi nan szí -
roz ha tó:

– a tar tó san ön kor mány za ti tu laj don ban ma ra dó, va la -
mint a szo ci á lis cé lú bér la ká sok épí té se;

– a fi a ta lok és a nagy csa lá do sok ré szé re bér la ká sok
épí té se;

– a ver seny ké pes sé get erõ sí tõ, fog lal koz ta tá si cé lú, tar -
tós ön kor mány za ti tu laj do nú bér la ká sok épí té se;

– új és hasz nált la ká sok meg vá sár lá sa, ab ban az eset -
ben, ha az ön kor mány zat vál lal ja, hogy a la kást bér la kás -
ként hasz no sít ja;

– a nyug dí jas ház, idõ sek ott ho na, la kó ott hon, il let ve la -
kás ott hon épí té se és fel újí tá sa;

– az ön kor mány za ti tu laj do nú bér la ká sok fel újí tá sa;

– a nem la kás cé lú épü let ál lo mány bér la kás cé lú át ala -
kí tá sa.

Fe le lõs: re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért
 fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
 érin tett mi nisz te rek be vo ná sá val

Ha tár idõ: 2006. ja nu ár 15.

2. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rt. ál tal eu ró ban meg ha -
tá ro zott éven tú li le já ra tú hi tel fel vé te lek hez, köt vény ki bo -
csá tá sok hoz kap cso ló dó an a „Si ke res Ma gyar or szá gért”
Bér la kás Hi tel prog ram fi nan szí ro zá sá hoz 60 mil li árd fo -
rin tos mér té kig a Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség -
ve té sé rõl  szóló 2004. évi CXXXV. tör vény 36.  §-ának
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ke ret ter hé re ár fo -
lyam-ga ran ci át vál lal. A prog ram fu tam ide je a ga ran cia
szem pont já ból 26 év. Az ár fo lyam-ga ran cia a je len kor -
mány ha tá ro zat ha tály ba lé pé sé nek nap ján a Ma gyar Nem -
ze ti Bank ál tal kö zölt, hi va ta los HUF/EUR de vi za ár fo lya -
mon át szá mí tott de vi za összeg re vo nat ko zik.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök



A Kormány
1130/2005. (XII. 23.) Korm.

határozata
a Széchenyi Kártya program folytatásának

feltételeirõl

A Kor mány meg tár gyal ta a gaz da sá gi és köz le ke dé si
mi nisz ter elõ ter jesz té sét a Szé che nyi Kár tya hi tel konst -
ruk ció ta pasz ta la ta i ról. Meg ál la pí tot ta, hogy a 2004. jú li us 
1-jé tõl be ve ze tett ma xi mum 10 mil lió fo rin tos hi tel ke ret a
vál lal ko zá sok szé les kö ré ben ta lált ked ve zõ fo gad ta tás ra.

An nak ér de ké ben, hogy az egy sze rû sí tett el já rá sú for -
gó esz köz fi nan szí ro zá si le he tõ ség a vál lal ko zá sok ren del -
ke zé sé re áll jon, a Kor mány el fo gad ja a to váb bi mû kö dés re 
tett ja vas la tot.

A hi tel konst ruk ció to váb bi si ke res mû kö dé se ér de ké ben 
a Kor mány

1. a Szé che nyi Kár tya prog ram hoz
a) a 2006. ja nu ár 1-jé tõl 2010. de cem ber 31-ig ki bo csá -

tott ma xi mum 25 mil lió fo rin tos kár tyák tel jes köl csön -
össze gé re vál to zat lan mér té kû ga ran cia díj tá mo ga tást biz -
to sít az érin tet tek kel meg kö ten dõ tá mo ga tá si szer zõ dés -
ben fog lalt rész le tes fel té te lek sze rint, va la mint

b) a 2006. ja nu ár 1-jé tõl 2006. de cem ber 31-ig ki bo csá -
tott kár tyák ese té ben 10 mil lió fo rint ér té kig 2 szá za lék -
pont,

c) a 2007. ja nu ár 1-jé tõl 2007. de cem ber 31-ig ki bo csá -
tott kár tyák ese té ben 10 mil lió fo rint ér té kig 1 szá za lék -
pont
ka mat tá mo ga tást biz to sít.

2. 2008. ja nu ár 1-jé tõl a ka mat tá mo ga tás mér té ke
0 szá za lék pont.

3. A ka mat- és ga ran cia díj tá mo ga tá sá nak for rá sa a
GKM Kis- és Kö zép vál lal ko zói Cél elõ irány za tá nak költ -
ség ve té si tör vény ben biz to sí tott ki adá si elõ irány za ta.

4. A konst ruk ció mû kö dé sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben a
Gaz da sá gi Mi nisz té ri um vál lal ko zá si cél elõ irány za ta i nak
sza bá lyo zá sá ról  szóló 1/2001. (I. 5.) GM ren de let
17/A.  §-át mó do sí ta ni szük sé ges.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: 2005. de cem ber 31.

5. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba;
egy ide jû leg a Szé che nyi Kár tya prog ram foly ta tá sá nak fel -
té te le i rõl  szóló 1070/2004. (VII. 13.) Korm. ha tá ro zat
2. pont ja ha tá lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány
1132/2005. (XII. 23.) Korm.

határozata

a közúti közlekedésbiztonság javításával összefüggõ
feladatokról

A Kor mány a köz úti köz le ke dés biz ton ság ja ví tá sa, a
köz úti bal ese tek szá má nak csök ken té se, az em ber élet ben
és az anya gi ja vak ban e mi att ke let ke zõ ká rok je len tõs mér -
sék lé se ér de ké ben – össz hang ban az Eu ró pai Unió Fe hér
Köny vé ben fog lalt el vá rá sok kal – szük sé ges nek tart ja az
aláb bi kér dé sek gon dos és sok ol da lú vizs gá la tát, to váb bá
dön té si ja vas la tok ki dol go zá sát, és eb bõl a cél ból az aláb bi 
fel ada to kat ha tá roz za meg:

1. A köz úti köz le ke dés biz ton sá gá nak fo ko zá sa ér de -
ké ben meg kell vizs gál ni az au to ma ti kus se bes ség el len õr -
zés és ten gely súly-mé rés le he tõ sé gét. A biz ton sá gos se -
bes ség ha tá rok be tar tá sa ér de ké ben az ál la mi köz út há ló zat
bal eset ve szé lyes sza ka sza in – az érin tett ön kor mány za tok
szak mai tá mo ga tá sá val és anya gi hoz zá já ru lá sá val – vál -
toz tat ha tó jel zés ké pû se bes ség el len õr zõ ké szü lé kek te le -
pí té sé nek le he tõ sé gét vizs gál ni kell. Meg kell vizs gál ni to -
váb bá a sza bály ta la nul köz le ke dõ köz úti jár mû vek el len -
õr zé sé hez, an nak anya gi-tár gyi fel té te lei meg te rem té sé hez 
a ma gán tõ ke be vo ná sá nak (PPP) le he tõ sé gét.

Fe le lõs: bel ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. már ci us 31.

2. Az au to ma ti kus tech ni kai esz kö zök rend szer be ál lí -
tá sát kö ve tõ en 6 hó nap pal, az al kal ma zás ta pasz ta la ta i ra
fi gye lem mel a sza bály sér té sek meg elõ zé sé nek ha té kony -
sá ga ér de ké ben a köz úti köz le ke dé si elõ éle ti pont rend szert 
fe lül kell vizs gál ni és a ki szab ha tó pon tok szá mát – fõ ként
az el sõd le ges bal ese ti oko kat je len tõ ese tek kö ré ben – a
tény le ges ve szély hez kell ará nyo sí ta ni. Az al kal ma zá si ta -
pasz ta la tok ra fi gye lem mel a köz le ke dé si sza bály sér té sek,
il let ve bal ese tek meg elõ zé sé nek, és a vissza tar tó ha tás nö -
ve lé sé nek ér de ké ben a leg na gyobb bal ese ti koc ká za tot
ma guk ban hor do zó je len tõs jog sér té sek vissza szo rí tá sa ér -
de ké ben, az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let, va la mint a kap cso ló dó jog sza -
bá lyok fe lül vizs gá la ta és mó do sí tá sa szük sé ges.

Fe le lõs: bel ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Ha tár idõ: az au to ma ti kus tech ni kai esz kö zök 
 rend szer be ál lí tá sát kö ve tõ en 6 hó nap pal

3. A köz le ke dés biz ton sá gi hely zet ja ví tá sa ér de ké ben a 
köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló 1/1975. (II. 5.)
KPM–BM együt tes ren de let (a to váb bi ak ban: KRESZ) so -
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ron kí vü li mó do sí tá sa szük sé ges, kü lö nös fi gye lem mel az
aláb bi szem pon tok ra:

a) a gya lo go so kat és ke rék pá ro so kat érin tõ bal ese tek
meg elõ zé sé re, va la mint kö vet kez mé nye i nek eny hí té sé re
szol gá ló biz ton sá gi fel sze re lé sek (sár ga fény vissza ve tõ
mel lény hasz ná lat) kö te le zõ al kal ma zá sá nak be ve ze té se;

b) a gép ko csik ban szál lí tott gyer me kek bal ese ti sé rü lé -
sei sú lyos sá gá nak csök ken té se ér de ké ben a gyer mek ülé -
sek kö te le zõ hasz ná la ta aló li fel men té sek kö ré nek  szûkí -
tése;

c) a gyer me kek biz ton sá gá nak nö ve lé se cél já ból a cso -
por tos gyer mek szál lí tást vég zõk, il let ve az is ko la bu szok
köz le ke dés biz ton sá gi fel té te le i nek, va la mint az ilyen jár -
mû vek kö ze lé ben köz le ke dõk re vo nat ko zó, meg elõ zést
cél zó köz le ke dé si sza bá lyok ki ala kí tá sa, il le tõ leg a meg lé -
võ sza bá lyok szi go rí tá sa;

d) az au tó bu szok ülé se i hez, a gyár tók ál tal be sze relt
biz ton sá gi övek la kott te rü le ten kí vü li for ga lom ban tör té -
nõ hasz ná la tá nak kö te le zõ vé té te le a bal ese ti sé rü lé sek sú -
lyos sá gá nak csök ken té se ér de ké ben.

Ez zel egy ide jû leg meg kell kez de ni a KRESZ tel jes kö -
rû fe lül vizs gá la tát a sza bá lyo zás kor sze rû sí té se, egy sze rû -
sí té se és kö zért he tõ sé gé nek ja ví tá sa ér de ké ben.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
bel ügy mi nisz ter
ok ta tá si mi nisz ter

Ha tár idõ: a mó do sí tás ra: 2006. áp ri lis 30.
az új KRESZ alap el ve i nek ki ala kí tá sá ra:

  2006. de cem ber 31.

4. Meg kell vizs gál ni, hogy az új sze mély gép ko csik ha -
zai for ga lom ba he lye zé se mû sza ki-biz ton sá gi fel té te lé ül
mi ként le het elõ ír ni az ak tív és passzív biz ton sá gi be ren de -
zé sek kel tör té nõ fel sze re lést. Köz le ke dés biz ton sá gi szem -
pont ból fe lül kell vizs gál ni az új köz le ke dé si esz kö zök for -
ga lom ba he lye zé sé nek, ha tó sá gi jel zés sel va ló el lá tá sá nak
fel té te le it. Meg kell vizs gál ni to váb bá a ve szé lyes árut
szál lí tó jár mû vek üze mel te té si fel té te le i nek bõ ví té si le he -
tõ sé gét (pél dá ul: hely meg ha tá ro zó esz köz: GPS kö te le zõ
hasz ná la tá nak meg ha tá ro zá sa).

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
bel ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. de cem ber 31.

5. Meg kell vizs gál ni a köz utak fej lesz té se és üze mel te -
té se te rén az EU ké szü lõ irány el vé nek meg fe le lõ köz le ke -
dés biz ton sá gi ma na ge ment be ve ze té sé nek jo gi,  szerve -
zeti, pénz ügyi fel té te le it, va la mint a ha zai jog rend be il -
lesz té sé nek le he tõ sé gét. En nek so rán biz to sí ta ni kell, hogy 
a köz le ke dés biz ton ság alap el vei be épül je nek a köz le ke -
dés ter ve zés be, a ki vi te le zés be és a köz utak  üzemelteté -
sébe. Vizs gál ni kell to váb bá a ha zai köz le ke dés biz ton ság

au di tá lá sá nak, és a köz le ke dés biz ton sá gi ma na ge ment
 hazai jog rend be il lesz té sé nek le he tõ sé gét. Ez zel pár hu za -
mo san el kell ren del ni az or szá gos for gal mi rend és a meg -
lé võ dif fe ren ci ált se bes ség ha tá rok és te rü le ti se bes ség kor -
lá to zá sok fe lül vizs gá la tát.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. már ci us 31.

6. A bal eset-meg elõ zés anya gi bá zi sá nak, ki szá mít ha tó 
for rá sa i nak meg te rem té se ér de ké ben fe lül kell vizs gál ni a
köz úti köz le ke dés biz ton ság egyes ál la mi fel ada ta i nak tel -
je sí té sé hez szük sé ges pénz ügyi for rá sok ról és azok fel -
hasz ná lá sá nak mód já ról  szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm.
ren de le tet. A fel hasz ná lá si le he tõ sé ge ket ki kell ter jesz te ni 
a tech ni kai esz kö zök (se bes ség el len õr zõ be ren de zé sek, a
ve ze tõ ké pes sé get be fo lyá so ló sze rek ki mu ta tá sá ra szol gá -
ló gyors tesz tek stb.) vá sár lá sá ra és üze mel te té sé re.

Fe le lõs: bel ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. feb ru ár 28.

7. a) A Kor mány fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket,
hogy ké szít se nek ja vas la tot – a rend sze res köz úti el len õr -
zé se ken túl me nõ en – két ha von ta or szá gos, össze han golt
köz úti el len õr zé si ak ci ók vég re haj tá sá ra, ame lyek el sõ sor -
ban a ki fe je zet ten nagy for gal mú, or szá gos je len tõ sé gû
köz utak ra össz pon to sul ja nak.

b) A la kos ság élet kö rül mé nyei, va la mint az út va gyon
vé del me ér de ké ben vég zett ál lan dó el len õr zé sek mel lett az 
alább fel so rolt fõ uta kon ki emelt ten gely súly-el len õr zé sek
vég zé sét kell ter vez ni 2006. év so rán.

Gyõr-Mo son-Sop ron 
me gye

1, 19, 81, 84, 85, 86 sz. 
fõ uta kon

So mogy me gye 61, 76 sz. fõ uta kon

Vas me gye 8, 74, 84, 86, 87, 89 sz. 
fõ uta kon

Zala me gye 7, 61, 71, 74, 75, 76, 86 sz. 
fõ uta kon

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
bel ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. ja nu ár 31.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter



A Kormány
1134/2005. (XII. 26.) Korm.

határozata

a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó

szervek jegyzékérõl szóló
1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.
tör vény ha tá lya alá tar to zó szer vek jegy zé ké rõl szó ló
1085/2004. (VIII. 27.) Korm. ha tá ro zat mel lék le té ben a
„II. Kor mány za ti szer vek, mi nisz té ri u mok, nem mi nisz té -
ri u mi for má ban mû kö dõ köz pon ti köz igaz ga tá si szer vek
és te rü le ti, he lyi köz igaz ga tá si szer vek” cím alat ti fel so ro -
lás a „Ma gyar Vas úti Hi va tal” szö veg résszel egé szül ki.

2. Ez a ha tá ro zat 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány
1135/2005. (XII. 27.) Korm.

határozata
a köztisztviselõk jogállásáról szóló

1992. évi  XXIII. törvény hatálya alá tartozó
szervek jegyzékérõl szóló

1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról

A Kor mány a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXIII. tör vény 73. §-ának (2) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

1. A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény ha tá lya alá tar to zó szer vek jegy zé ké rõl
szó ló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm. ha tá ro zat mel lék le té -
nek II. pont já ban ha tá lyát vesz ti a „Ma gyar Mû sza ki Biz -
ton sá gi Hi va tal”, a „Mû sza ki Biz ton sá gi Fel ügye lõ ség” és
a „Ne mes fém vizs gá ló és Hi te le sí tõ In té zet” szö veg rész.

2. Ez a ha tá ro zat 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány
1136/2005. (XII. 29.) Korm.

határozata
a köztisztviselõk jogállásáról  szóló

1992. évi XXIII. tör vény hatálya alá tartozó
szervek jegyzékérõl  szóló 

1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról

A Kor mány a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXIII. tör vény 73.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

1. A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. 
tör vény ha tá lya alá tar to zó szer vek jegy zé ké rõl  szóló
1085/2004. (VIII. 27.) Korm. ha tá ro zat mel lék le té nek
„II. Kor mány za ti szer vek, mi nisz té ri u mok, nem mi nisz té -
ri u mi for má ban mû kö dõ köz pon ti köz igaz ga tá si szer vek
és te rü le ti, he lyi köz igaz ga tá si szer vek” ré sze ki egé szül a
„Köz le ke dés Biz ton sá gi Szer ve zet” szö veg résszel.

2. Ez a ha tá ro zat 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Köz le mé nyek

Vas úti hir det mé nyek

TCV I. Fü zet

Ér vé nyes: 2005. de cem ber 11-étõl

(V-2914/2005.)

Ér te sít jük a T. Uta zó kö zön sé get hogy a cím ben meg ne -
ve zett Díj sza bás új ki adá sa 2005. de cem ber 11-ei ér vé -
nyes ség gel lépett életbe.

A Díj sza bás a Bu da pest Ke le ti pá lya ud var (1087 Bu da -
pest, Ke re pe si út 2-4.) er re ki je lölt nem zet kö zi pénz tá rá -
ban vá sá rol ha tó meg.

* * *

TCV Kü lön le ges Mel lék let – Eu ro pa Sparp re i se

Ér vé nyes: 2005. de cem ber 11-étõl

(V-2915/2005.)

Ér te sít jük a T. Uta zó kö zön sé get hogy a cím ben meg ne -
ve zett Díj sza bás 5. szá mú pót lé ka 2005. de cem ber 11-ei
ér vé nyes ség gel lépett életbe.
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A Díj sza bás a Bu da pest Ke le ti pá lya ud var (1087 Bu da -
pest, Ke re pe si út 2-4.) er re ki je lölt nem zet kö zi pénz tá rá -
ban vá sá rol ha tó meg.

* * *

TCV Kü lön le ges Mel lék let – BIJ

Ér vé nyes: 2005. de cem ber 11-étõl

(V-3056/2005.)

Ér te sít jük a T. Uta zó kö zön sé get hogy a cím ben meg ne -
ve zett Díj sza bás 5. szá mú pót lé ka 2005. de cem ber 11-ei
ér vé nyes ség gel lépett életbe.

A Díj sza bás a Bu da pest Ke le ti pá lya ud var (1087 Bu da -
pest, Ke re pe si út 2-4.) er re ki je lölt nem zet kö zi pénz tá rá -
ban vá sá rol ha tó meg.

* * *

TCV mel lék let – Kü lön le ges ha tá roz má nyok
Né met or szág és Ma gyar or szág kö zöt ti for ga lom ban

Ér vé nyes: 2005. de cem ber 11-étõl

(V-3116/2005.)

Ér te sít jük a T. Uta zó kö zön sé get hogy a cím ben meg ne -
ve zett Díj sza bás új ki adá sa 2005. de cem ber 11-ei ér vé -
nyes ség gel lépett életbe.

A Díj sza bás a Bu da pest Ke le ti pá lya ud var (1087 Bu da -
pest, Ke re pe si út 2-4.) er re ki je lölt nem zet kö zi pénz tá rá -
ban vá sá rol ha tó meg.

* * *

TCV Kü lön le ges Mel lék let – RAILPLUS

Ér vé nyes: 2006. ja nu ár 1-jé tõl

(V-3277/2005.)

Ér te sít jük a T. Uta zó kö zön sé get hogy a cím ben meg ne -
ve zett Díj sza bás új ki adá sa 2006. ja nu ár 1-jei ér vé nyes -
ség gel lépett életbe.

A Díj sza bás a Bu da pest Ke le ti pá lya ud var (1087 Bu da -
pest, Ke re pe si út 2-4.) er re ki je lölt nem zet kö zi pénz tá rá -
ban vá sá rol ha tó meg.

Ma gyar Ál lam vas utak ZRt.,
a ré szes vas utak ne vé ben is

Hir de tés

A Bu da pes ti Sza bad ki kö tõ Lo gisz ti kai Rt.
hir det mé nye

az Üz le ti Sza bály za ta és a Díj sza bá sa
meg je le né sé rõl

Ér te sít jük T. Ügy fe le in ket, hogy a Bu da pes ti Sza bad ki -
kö tõ Lo gisz ti kai Rt. 2006. ja nu ár 1-jé tõl ér vé nyes Üz le ti
Sza bály za ta, va la mint Díj sza bá sa – tá ro lá si, vas út üze mi,
egyéb, to váb bá ha jók ré szé re nyúj tott szol gál ta tá sok ra –
át ve he tõ a Bu da pes ti Sza bad ki kö tõ Lo gisz ti kai Rt. Ke res -
ke del mi Osztályán (1211 Budapest, Szabadkikötõ út 5–7.)

Bu da pes ti Sza bad ki kö tõ Lo gisz ti kai Rt.

Lap zár ta után ér ke zett
mi nisz te ri uta sí tás

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
1/2006. (I. 7.) GKM

uta sí tá sa
a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um

kom mu ni ká ci ó já nak rend jé rõl

A köz vé le mény nek a tár ca idõ sze rû fel ada ta i ról, ren -
dez vé nye i rõl, a tár ca ál tal kez de mé nye zett  kormány -
zati, il let ve a mi nisz te ri in téz ke dé sek rõl, a ve ze tõi köz -
sze rep lés rõl, va la mint a tár ca egyéb te vé keny sé gé rõl
tör té nõ hi te les és pon tos tá jé koz ta tá sa, a tár ca te vé keny sé -
gé nek egy sé ges be mu ta tá sa, va la mint a cé lok és fel ada tok
kel lõ idõ ben és mó don tör té nõ nyil vá nos ság ra ho za ta lá nak 
elõ se gí té se és vég re haj tá sa (a to váb bi ak ban:  kommuni -
kációs te vé keny ség) ér de ké ben a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1. §

(1) A Saj tó Fõ osz tály fel ada tai: 
a) a mi nisz té ri um kom mu ni ká ci ós ter ve i nek  összeállí -

tása és vég re haj tá sa,
b) a mi nisz té ri um bel- és kül föl di saj tó kap cso la ta i nak,

saj tó és PR prog ram ja i nak szer ve zé se, ko or di ná lá sa, saj tó -
fi gye lõ szol gá lat,

c) a mi nisz té ri um ar cu la tá nak el ké szí té se, fo lya ma tos
gon do zá sa, az elõ írá sok be tar tá sá nak fel ügye le te,

d) a mi nisz té ri um egyéb kom mu ni ká ci ós fel ada ta i nak
el lá tá sa: kom mu ni ká ci ós kam pá nyok szer ve zé se és le bo -



nyo lí tá sa, ki ad vá nyok szer kesz té se és ki adá sa, hir de té sek
meg je len te té se,

e) saj tó szó vi või fel ada tok el lá tá sa,
f) a mi nisz té ri u mi in ter net és int ra net por tál  szerkesz -

tése.

2. §

(1) A Saj tó Fõ osz tályt a fõ osz tály ve ze tõ ve ze ti, a két fõ -
osz tály ve ze tõ-he lyet tes kö zül az egyik az ál ta lá nos meg bí -
zott, a má sik a saj tó szó vi või fel ada to kat lát ja el. A fõ osz tá -
lyon dol go zó re fe ren sek szak te rü le tek szerint végzik mun -
ká ju kat.

(2) A Saj tó Fõ osz tály ve ze tõ je 
a) Meg ha tá roz za a mi nisz té ri um ál tal kö ve ten dõ stra té -

gi ai kom mu ni ká ci ós irány el ve ket és fe le lõs az ez zel kap -
cso la tos ter ve zé sért és meg va ló sí tá sért. 

b) Ter ve zi és irá nyít ja a mi nisz ter nyil vá nos  szereplé -
seit, részt vesz azok elõ ké szí té sé ben. 

c) Irá nyít ja a tár ca, va la mint az egyes szak te rü le tek a
köz vé le mény és a saj tó fe lé tör té nõ meg nyil vá nu lá sát, a
kom mu ni ká ci ós tá jé koz ta tó kam pá nyo kat. 

d) Fel ada ta a szak mai te vé keny ség gel össze füg gõ meg -
je le né sek és a kü lön bö zõ mi nisz té ri u mi ak ci ók, prog ra -
mok egyez te té se és jó vá ha gyá sa már a ter ve zé si sza kasz -
ban, a meg je le nés elõtt ál ló nyom ta tott és elekt ro ni kus ki -
ad vá nyok en ge dé lye zé se, a ren dez vé nyek, ki ál lí tá sok, fi -
ze tett meg je le né sek és hir de té sek, TV és rá dió spo tok, ok -
ta tó anya gok kom mu ni ká ci ós szem pont ból tör té nõ fe lül -
vizs gá la ta. 

e) A fõ osz tály ve ze tõ köz re mû kö dik a mi nisz té ri um ál -
ta lá nos kom mu ni ká ci ós fel ada ta i val kap cso la tos fel ada tok 
költ ség ve té si for rá sa i nak ter ve zé sé rõl. Együtt mû kö dik a
Költ ség ve té si Fõ osz tállyal a költ ség ve té si tel je sí té sek re,
va la mint a mi nisz té ri um költ ség ve té si be szá mo ló  szak -
területi be dol go zás ra vo nat ko zó fel ada tok vég re haj tá sa
során.

f) Kom mu ni ká ci ós ki adás sal kap cso la tos kö te le zett ség -
vál la lás, köz be szer zés meg in dí tá sa csak a Saj tó Fõ osz tály
ve ze tõ jé nek el len jegy zé sé vel tör tén het. 

g) A fõ osz tály ve ze tõ köz re mû kö dé sét kell igény be ven -
ni a ci vil és szak mai szer ve ze tek kel lét re ho zan dó ér dek -
egyez te té sek kom mu ni ká lá sá hoz is. 

h) A mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá -
nak 3. és 4. sz. mel lék le te i ben fel so rolt szer ve ze tek és a
hoz zá juk tar to zó in téz mé nyek tá jé koz ta tá si mun ká ját is a
Saj tó Fõ osz tály ve ze tõ je fel ügye li és irá nyít ja együtt mû -
köd ve a szer ve ze tek ve ze tõ i vel. 

i) A fõ osz tály ve ze tõ részt vesz a kor mány ülé se ket  kö -
vetõ mi nisz te ri tá jé koz ta tón és az egyéb fel sõ ve ze tõi ér te -
kez le te ken. 

(3) A saj tó szó vi võ fel ada tai:
a) a na pi tá jé koz ta tás össze han go lá sa és irá nyí tá sa, kü -

lö nös te kin tet tel a mé dia meg kü lön böz te tett ér dek lõ dé sé re 

szá mot tar tó na pi dön té sek és ese mé nyek kom mu ni ká ci ó -
já ra. 

b) Biz to sít ja a há zon be lü li nyi lat ko zók és nyi lat ko za tok 
rend jét. 

c) Fel ada ta to váb bá a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal kom mu -
ni ká ci ós ve ze tõ i vel tör té nõ fo lya ma tos kap cso lat tar tás és
egyez te tés. 

d) Egyez te ti a GKM hát tér in téz mé nyei és a tár ca ál tal
fel ügyelt in téz mé nyek kom mu ni ká ci ós ve ze tõ i vel a nyi lat -
ko zás rend jét, üte me zé sét és a nyi lat ko zat tar tal mát. 

e) Se gí ti az ál ta lá nos fõ osz tály ve ze tõ-he lyet test a saj tó -
ese mé nyek szer ve zé sé ben. 

f) Részt vesz a kor mány ülé se ket kö ve tõ mi nisz te ri tá jé -
koz ta tón, a MeH szó vi või ér te kez le tén, egyéb fel sõ ve ze tõi 
ér te kez le te ken és ese ti mun ka ér te kez le te ken. 

(4) Az ál ta lá nos fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes fe le lõs:

a) A GKM ha tás kö ré be tar to zó elõ ter jesz té sek kel, jog -
sza bá lyok kal kap cso la tos kom mu ni ká ci ós te vé keny sé gek
ko or di ná lá sá ért, ez zel össze füg gés ben a MeH ré szé rõl a
mi nisz té ri um ra vo nat ko zó fel ada tok el lá tá sá ért, il let ve
azok ko or di ná lá sá ért a szak te rü le tek ve ze tõ i vel együtt mû -
köd ve. 

b) El sõd le ge sen fe le lõs a saj tó tá jé koz ta tók, saj tó ese mé -
nyek szer ve zé sé ért, az ez zel kap cso la tos tár cán be lü li és
kí vü li egyez te té sek le bo nyo lí tá sá ért, a saj tó meg hí vók, saj -
tó köz le mé nyek, saj tó- és hát tér anya gok össze ál lí tá sá ért és
mi nõ sé gé ért, az ese mé nyek si ke res le bo nyo lí tá sá ért. 

c) Fe le lõs a tár ca ve ze tõ i nek nyil vá nos prog ram ja it tar -
tal ma zó elõ re jel zés el ké szí té sé ért, köz lé sé ért, va la mint a
prog ra mok nyil vá nos sá gá ért.

d) Fe le lõs a saj tó fi gye lõ szol gá lat mû kö dé sé ért.

e) Részt vesz a köz igaz ga tá si ál lam tit ká ri ér te kez le ten.

(5) A saj tó re fe ren sek

a) fog ják össze az adott szak te rü let re vo nat ko zó in for -
má ci ó kat, ke ze lik a na pi saj tó meg ke re sé se ket. Min den
reg gel ér té ke lik a te rü le tük re vo nat ko zó na pi saj tó szem lét. 
Az új on nan fel ve tõ dõ saj tó prob lé má kat jel zik a te rü let ve -
ze tõ i nek, il let ve a fõ osz tály ve ze tõ vel és saj tó szó vi võ vel
egyez tet ve ja vas la tot tesz nek az adott té ma  kommuniká -
ciós ke ze lé sé re. 

b) Rend sze re sen ér té ke lést ké szí te nek a saj tó szem lék
alap ján az adott te rü let kom mu ni ká ci ó já nak ered mé nyes -
sé gé rõl. 

c) Részt vesz nek a szak te rü le te ik nek meg fe le lõ he lyet -
tes-ál lam tit ká ri, fõ osz tá lyi, il let ve ese ti mun ka bi zott sá gi
ér te kez le te ken, és ja vas la tot tesz nek a kom mu ni ká ci ós ak -
ci ók ra. 

(6) A kom mu ni ká ci ós re fe ren sek 

a) Fe le lõ sek a tár ca ar cu la tá nak meg ter vez te té sé ért, fo -
lya ma tos gon do zá sá ért, fel ügye lik az ar cu la ti ele mek
hasz ná la tát. Köz re mû köd nek a kis ar cu lat hoz tar to zó
nyom tat vá nyok (ve ze tõi név je gyek, le vél pa pír, dosszié,
bo rí ték) el ké szí té sé ben.
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b) A mi nisz té ri um in teg rált kom mu ni ká ci ós kam pá nya it 
szer ve zik és fe le lõ sek azok tel jes kö rû le bo nyo lí tá sért. Ko -
or di nál ják a GKM fi ze tett mé dia meg je le né se it, in té zik a
hir de té sek, cikk so ro za tok meg je len te té sét.

c) Össze ál lít ják, szer kesz tik a kül gaz da sá gi há ló zat nak
szó ló an gol nyel vû és a mi nisz té ri um hon lap ja i hoz kap -
cso ló dó ma gyar nyel vû elekt ro ni kus hír le ve le ket.

d) A tár ca ki ad vá nya i nak, ide gen nyel vû pe ri o di ká i nak
nyom dai elõ ké szí té sét és ki vi te le zé sét in té zik.

e) Meg szer ve zik a GKM ki ál lí tá si meg je le né se it.
f) Fel ada tuk a kom mu ni ká ci ós köz be szer zé sek szak mai, 

va la mint pénz ügyi elõ ké szí té se, le bo nyo lí tá sa a Költ ség -
ve té si Fõ osz tállyal együtt mû köd ve a min den kor ér vé nyes
gaz dál ko dá si sza bály zók nak meg fe le lõ en, az ide  vonat -
kozó szer zõ dé sek meg kö té se és a szak mai tel je sí tés el len -
õr zé se.

(7) A fe le lõs por tál szer kesz tõ
a) Szer kesz ti a GKM In ter net és Int ra net hon lap ja it va -

la mint a Len dü let por tált, el vég zi a hon la pok kar ban tar tá -
sát, fris sí té sét és biz to sít ja az ada tok vissza ke res he tõ sé gét. 

b) Ko or di nál ja a por tál szer kesz tõ ség tag ja i nak mun ká -
ját, jó vá hagy ja a ’Dokk’ szer kesz tõ sé gi rend sze ren ke resz -
tül – te hát elekt ro ni ku san ér ke zett és pa pí ron jó vá ha gyott - 
pub li ká lás ra be kül dött anya go kat és gon dos ko dik azok
hon la pon tör té nõ meg je le né sé rõl. 

c) Biz to sít ja a hon la pok jó vá ha gyott ar cu la tát és egy sé -
ges át te kint he tõ szer ke ze tét.

3. §

(1) A saj tót a mi nisz té ri um ve ze tõi (mi nisz ter, ál lam tit -
ká rok), va la mint a Saj tó Fõ osz tály ve ze tõ je és a saj tó szó -
vi võk tájékoztatják. 

A Saj tó Fõ osz tály ve ze tõ jé vel elõ ze te sen egyez tet ni
kell az aláb bi ki emelt je len tõ sé gû mé di a sze rep lés ese tén

– MTV1, MTV2, TV2 és RTL Klub adá sai;
– Ma gyar Rá dió, Da nu bi us, Slá ger, In fo és Klub rá di ók

mû so rai;
– In dex, Ori go in ter ne tes por tá lok nak adott nyi lat ko za -

tok, interjúk;
– Az or szá gos és a me gyei na pi la pok nagy in ter júi;
– Fon to sabb he ti ma ga zi nok (Fi gye lõ, HVG, Ma gyar

Na rancs, He ti Vá lasz) nagy in ter júi;
Az egyez te tés mód ja e-ma il ben, a pon tos té ma, idõ pont

és mé dia meg je lö lé sé vel történik.
Min den egyéb eset ben ese ti fel ha tal ma zás alap ján a he -

lyet tes ál lam tit ká rok, a fõ osz tály ve ze tõk és a Saj tó Fõ osz -
tály mun ka tár sai is jo go sul tak – szó ban, vagy írás ban – a
saj tót tá jé koz tat ni. E fel ha tal ma zás ki adá sá ra elõ ze tes

kon zul tá ció után a Saj tó Fõ osz tály ve ze tõ je és a saj tó szó -
vi võk jo go sul tak.

(2) A mi nisz té ri um – fel adat kö re és be osz tá sa alap ján –
tá jé koz ta tás ra  fel ha tal ma zott ve ze tõ je aka dá lyoz ta tá sa
ese tén he lyet te sí té sé rõl kö te les gon dos kod ni és er rõl a
 Sajtó Fõ osz tályt tá jé koz tat ni. 

(3) A mi nisz té ri um szer ve ze ti egy sé ge i hez és mun ka tár -
sa i hoz a saj tó ré szé rõl ér ke zõ meg ke re sé se ket min den
eset ben te le fo non, fa xon, vagy e-ma il (saj to@gkm.
gov.hu,) út ján a Saj tó Fõ osz tály ra kell meg kül de ni. A fõ -
osz tály szük ség ese tén az érin tett szer ve ze ti egy sé get ve -
ze tõ he lyet tes ál lam tit kár ral, eset leg más mi nisz té ri u mi
ve ze tõ vel kon zul tál va ja vas la tot tesz a vá la szo ló sze mé -
lyé re, il let ve a vá lasz mód já ra. Amennyi ben ez nem le het -
sé ges (pl. kon fe ren ci án, elõ adás, vagy egyéb nyil vá nos
sze rep lés so rán fel tett kér dés ese té ben), a meg ke re sés rõl,
il let ve a tö meg kom mu ni ká ció ré szé re adott nyi lat ko zat ról
utó lag e-ma il ben, vagy te le fo non min den kép pen tá jé koz -
tat ni kell a Sajtó Fõosztályt.

(4) A Saj tó Fõ osz tály ve ze tõi a saj tó mun ka meg szer ve -
zé sé hez szük sé ges va la mennyi do ku men tu mot (a mi nisz -
té ri um ve ze tõi szin tû dön té sét igény lõ elõ ter jesz té se ket, a
hoz zá kap cso ló dó dön té se ket, va la mint a köz igaz ga tá si ál -
lam tit ká ri ér te kez let, a kor mány, il let ve az Or szág gyû lés
elé ke rü lõ elõ ter jesz té se ket, va la mint az ott szü le tett dön -
té se ket, em lé kez te tõ ket) a köz igaz ga tá si egyez te tést meg -
elõ zõ en, il let ve azt kö ve tõ en fo lya ma to san meg kell, hogy
kap ják. A szak ma i lag il le té kes szer ve ze ti egy sé gek nek
az in for má ci ó kat rendszerezetten, elektronikus formában
kell átadniuk a Sajtó Fõosztálynak. 

4. §

A tá jé koz ta tá si te vé keny ség so rán meg kell tar ta ni az ál -
lam- és szol gá la ti ti tok ra vo nat ko zó sza bá lyo kat, és a tá jé -
koz ta tás nem jár hat má sok sze mély hez fûzõdõ jogainak
sérelmével.

5. §

Ezen uta sí tás 2006. ja nu ár 20-án lép ha tály ba,  egy -
idejûleg ha tá lyát vesz ti a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
 Minisztérium kom mu ni ká ci ós mû köd te té se tár gyá ban ki -
adott 24/2003. (X. 15.) GKM utasítás.

Dr. Kó ka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter



A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét. Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ
megtorlás során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után sem-
missé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogá-
szokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart,
valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ „har-
madik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler Frigyes,
Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ – jelentésében feltárja egyfelõl a
Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944 de-
cembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az eseten-
ként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atroci-
tásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe
menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom, hanem a
hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó és törvényho-
zó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogászság
hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem
csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk
összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.
A kötet megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és
Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre.

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon be-
lül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg a
Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Buda-
pest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 95 760 Ft, fél évre: 50 400 Ft, negyedévre: 26 460 Ft.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út
30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................

Címe (város/község, irányítószám): .........................................................................

Utca, házszám: ........................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................

Elõfizetési díj egy évre 95 760 Ft
fél évre 50 400 Ft
negyedévre 26 460 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………

cégszerû aláírás
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ

megjelentette

Hargitai József

Jogi fogalomtár
címû kiadványát.

A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000
szócikkben, a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt,
magyarázza a fogalom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nem-
zetközi jog által használt fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az
egyes jogágakon belül is, egymástól eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság,
elismerés), vagy azokat a fogalmakat, amelyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. kö-
zeli hozzátartozó, engedélyes, lakóhely). Megmagyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csat-
lakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe. („DNS-profil”, „EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”,
„EINECS” stb.)

A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos ké-
zikönyv, hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv dzsun-
gelében.

A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.

Ára: 8399 Ft áfával.

A kötet megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30.
(bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÉS

Megrendeljük a Jogi fogalomtár címû kiadványt (ára: 8399 Ft áfával) ................. példányban, és
kérjük juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ...................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ................................................................................................................

Utca, házszám: ...................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...........................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámá-
ra átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a

Jogtanácsadó

Új adószabályok 2006
címû különszámát

Adótörvények a módosításokkal egységes szerkezetben,
magyarázatokkal

� Személyi jövedelemadó
� Társasági adó és osztalékadó
� Egyszerûsített vállalkozói adó
� Egyszerûsített közteherviselési

hozzájárulás
� Általános forgalmi adó
� Jövedéki adó
� Adózás rendje

A törvényekhez fûzött magyarázatokat
a Pénzügyminisztérium szakemberei állították össze

Ára: 1150 Ft áfával
Keresse a hírlapárusoknál!

Megvásárolható vagy megrendelhetõ
a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Közlönyboltjában

(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; postacím: 1394 Bp. 62., Pf. 357;
telefon/fax: 267-2780) vagy az 1072 Budapest, Rákóczi út 30.

(bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban is
(telefon: 321-5971; fax: 321-5275).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M E G R E N D E L Õ L A P
Megrendeljük az

Új adószabályok 2006
címû Jogtanácsadó különszámot …………… példányban.

A megrendelõ (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Címe (város, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára.

Keltezés: …………………………………… ……………………………………..……
cégszerû aláírás
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KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapja
Megjelenik szükség szerint (általában kéthetenként).
Fõszerkesztõ: dr. Bots Dénes. Szerkesztõség: 1055 Bp., Honvéd u. 13–15. Tel.: 374-2717. Telefax: 269-3483.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál.
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon: 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. (tel./fax.: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában,
vagy a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275), illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával. Egy példány ára: 1081 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
A Közlekedési Értesítõ elektronikus formában az interneten is elérhetõ a http://www.gkm.hu/tudastar/dokumentumtar/hiv_lapok
/kozl_ertesito címen.

HU ISSN 1588–7235
06.0113 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

KÖNYVISMERTETÕ

Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el elõször, hogy az Alkotmány tételeihez rendel-
ten közreadják az alkotmánybírósági gyakorlat – fõként elvi tételeket tartalmazó – vázlatát:

Az értelmezett Alkotmány
címû könyvet. Az ötéves ítélkezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja
bátorította a szerkesztõket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát so-
kan forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de
azok is, akik csupán érdeklõdtek az Alkotmánybíróság tevékenységérõl, jogfejlesztõ ítélkezésérõl.
Ismét eltelt öt év. A szerkesztõk úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves
gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelõ kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy
az Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen
elvi következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer mûködését illetõen. A tizenöt éves gyakor-
lat összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészek-
nek, az önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hall-
gatóknak egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elõsegítõ könyv olyan „kivonat”, amely az al-
kotmánybírósági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztõk reményei szerint – az alkotmányos jog-
állam mûködéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.
A kötet megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30.
(bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Az értelmezett Alkotmány címû kiadványt (ára: 8832 Ft áfával) ..................... példányban,
és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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